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 ادلقدية
الحسػػهلل ا الػػلق الػػا الدػػسركات كا رل كماػػو العلسػػرت كالشػػؽر  ػػػ الػػل ػ   ػػ كا  ػػ   ػ 
كف  ك  مػػػددق وػػػا غػػػ    السوحسػػػهللكف ك  م لػػػ    اػػػهلللؽف     حرػػػن مػػػهللد ااسوػػػو الاػػػرد 

 معسوو الؽاص ؽف  هلل ع الدسركات كا رل كاذا قزي ام ًا فإاسر  قؽؿ لو  ؼ ؼي ؽف. 
رت كقرضي الحرمرت  كمدػويي  الػهللمؽات  ك رغػ  سبحراو م  ج الك  رت كغرف  الخطيئ

العلسرت كدافػع ال ليػرت كسػرا  الاػؽرات كرؼيػع الػهللرمرت  كالػو ا رل كالدػسركات كمليػو 
 ا موسرد كالسوكو  ف ؽ اللق اذا غرء فاو ك   دأؿ مسر   او ك  م  مو سداؿ مؼ سأؿ. 

هللا مليػػو كملػػن  لػػو  كا شػػن كاسػػلػ ملػػن السرػػط ن اعمػػيؼ غػػؽياشر مػػؽـ الػػهللمؼ   صػػلن
كصػػحبو السيريػػهللمؼ السخلرػػيؼ كمػػؼ سػػرر ملػػن ا ي ػػػ كاقو ػػن   ػػرريػ الػػن مػػؽـ الػػهللمؼ 

 كسل ػ ادليسًر  ثي ًا. 
 . (1){فَضْهِهِ يٍِ انهَّهُ آتَبهُىُ يَب عَهَىٰ اننَّبسَ ٌَحْضُذُوٌَ أَوْأمر باهلل: قرؿ اارلن }

مزرؿ كغ    ي  كك رؿ مرػي  فأف الحدهلل م ل مؼ ام ال القلؽب السدوارية كداٌء 
 ز  برروبو ف و اف  ز  برعا يؼ كأكؿ اطيئة  راػ  فػي الؽمػؽد يػي اطيئػة الحدػهلل 

( كا ػػن اف  دػػيهلل لػػو فحسلػػو الحدػػهلل ملػػن السارػػية إذ اف ا لػػيح ودػػهلل سػػيهللار  دـ )
ك رف يلا س بًر في ط د  مؼ روسة هللا اارلن   للغ اكؿ م يسة وهلل   في الخليقة  راػ  

ويشسر ودهلل قر يو اار  ير يو كلقهلل ا ن الهللمؼ ا سالمي مؼ الحدػهلل كوػل ر  بد   الحدهلل
 وَدَّمشو لسر لو مؼ اط  ملن الػهللمؼ قػرؿ ااػرلن فػي ماػ ل الػلـ عيػو الك ػ  كالزػالؿ: }

 ۖ   انْحَقُّ نَهُىُ تَجٍٍَََّ يَب ثَعْذِ يٍِّ ضِهِىأََفُ عِنذِ يٍِّْ حَضَذًا كُفَّبسًا إِميَبَِكُىْ ثَعْذِ يٍِّ ٌَشُدُّوََكُى نَىْ انْكِتَبةِ أَهْمِ يٍِّْ كَثِريٌ

كالسدػػلػ  دػػوايؼ بػػر   (2){قَااذٌِشٌ شَااًْ ٍ كُاامِّ عَهَااىٰ انهَّااهَ إٌَِّ ۖ   ثِااؤَيْشِ ِ انهَّااهُ ٌَااؤْتًَِ حَتَّااىٰ وَاصْاافَحُىا فَاابعْفُىا

 . (3){حَضَذَ إِرَا حَبصِذٍ شَشِّ وَيٍِكيدوايل مؼ غ  الحرسهلل قرؿ اارلن: }
( اف الشػػرس فػػي ايػػ  كصػػالح داحسػػيؼ فػػي ورلػػة مػػهللـ ااوذػػرر الحدػػهلل الش ػػي )ك ػػيؼ 

 كالبغزرء  يش ػ. 
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كيػلا السػ ل الازػرؿ مػؼ  (4)(: "  مزاؿ الشرس بخي  مػر لػػ موحرسػهللكا"قرؿ رسؽؿ هللا )
الس ػ مهللًا ما فة ااؽامو كاقدػرمو كمػهللت اػأ ي   ملػن الذػخف ك يؽيػة مالمػو كالقػ ء 

رق اشركؿ يلا السؽضؽع كالكوربة ؼيو  فكػرف البحػف فػي ار اػة مليو للا كمهللت مؼ الز ك 
مبروػػف السبحػػف ا كؿ ازػػسؼ  ال ػػة مطرلػػ  ا كؿ فػػي اا يػػا الحدػػهلل لغػػًة كاصػػطالوًر 
كالثراي  رف في وؿيقة الحرسهلل كالسحدؽد امر الثرلف في و ػػ الحدػهلل فػي الكوػرب كالدػشة 

اف ا غػػررات الوػػي اػػهللؿ ملػػن كالسبحػػف الثػػراي  ػػرف فػػي  ال ػػة مطرلػػ  السطلػػ  ا كؿ باشػػؽ 
الحرسػػهلل كالثػػراي ازػػسؼ ال ػػ ؽ  ػػيؼ الحرسػػهلل كالاػػيؼ كالسطلػػ  الثرلػػف  ػػللغ غلػػن  ال ػػة 
مطرلػػ   اكل ػػر فػػي ااػػؽاع الحدػػهلل ك راي سػػر ازػػسؼ ال ػػ ؽ  ػػيؼ الحدػػهلل كالػبطػػة كالسطلػػ  
الثرلف في ال  ؽ  يؼ الحدهلل كالسشرفدػة امػر السبحػف ال ابػع فػرف فػي  ال ػة مطرلػ  ا كؿ 

الحدػهلل كالثػراي اضػػ ار الحدػهلل كالسطلػ  الثرلػف فػػي مػالج الحدػهلل ك اػهللير الخراسػػة  اسػرب
 كقهلل ازسش  ملن ايػ الشورحج اللق اؽصو الي ر البحف. 

 ادلثحث االول
 واصطالحاً 

ً
 ادلطهة االول: احلسد نغة

 :
ً
 احلسد نغة

كودػهلل  ملػن ااسػة هللا كودػهلل  ااسػة  (5)يؽ مؼ ودهلل  حدػهلل  ودػهللًا  كورسػهلل  كمحدػؽد
هللا ك ػػو ذق ااسػػة محدػػؽدير كاقػػؽؿ اف الحدػػهلل  أاػػو اليدػػهلل كالسحدػػهللة م دػػهللة كقػػؽـ 
ودػػػػهللة كودػػػػرد كيسػػػػر موحرسػػػػهللاف  كصػػػػح وو فأودػػػػهللاو اق كمهللاػػػػو ورسػػػػهللًا كاعاػػػػر   

 . (6)محدهللكف 
ة كودهلل   حدهلل  ودهللًا كودهلل  اذا اسشن اف اوحؽؿ اليو ااسوو كفزػيلوو اك  دػل  سر كاػ  

هللًا لػ  يـز غوػ ال مرؿ كم ضو مذوـؽ كاحرسهلل القػـؽ كرمػو ورسػهلل مػؼ قػـؽ  الل ي  محدَّ
 .  (7)ودهلل كودرد كودهللة
 احلسد اصطالحًا: 

قرؿ ا ؼ اع ي : الحدهلل: يؽ اف م ت ال مو عايو ااسة فيوسشن اف اػزكؿ مشػو كاكػؽف لػو 
 . (8)دكاو

 . (9)مليوكقرؿ ا ؼ وي : الحدهلل يؽ اسشن زكاؿ الشاسة مؼ السشاػ 
 .(10)كقرؿ ا زًر: يؽ اسشي الذخف زكاؿ الشاسة مؼ  مدوحا ل ر
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قػػرؿ ا مػػرـ الشػػؽكق: الحدػػهلل قدػػسرف وؿيقػػي كميػػرزق فػػرلحؿيقي اسشػػي زكاؿ الشاسػػة مػػؼ 
 . (11)صرو  ر كيلا و اـ بإمسرع اعمة مع الشرؽص الرحيحة

 . (12)كقرؿ الغزالي: يؽ اسشي زكاؿ الشاسة مؼ السشاػ مليو
لؿيػ: اصو الحدهلل يؽ بغ  ااسػة هللا ملػن السحدػؽد كاسشػي زكال ػر فرلحرسػهلل كقرؿ ا ؼ ا

مهللك الشاػ كيلا الذ  يؽ ا دو كطبا ر كليح يؽ غيئًر ااودبو مػؼ غي يػر   ػو يػؽ مػؼ 
 . (13)ا ث ر كغ ير

كيل   ا ؼ مرغؽر: اف الحدهلل ا دراي م    مؼ اسوحدرف ااسة في الغيػ   ولػغ الحرلػة 
 .  (14) راك ملن مذرر ة الحرسهلل في

كيؽرد سيهلل قط  في العالؿ اف الحدهلل يؽ اا ارؿ ا دي ازاء ااسة هللا ملن با  عبرد  
مع اسشن زكال ر كسؽاء اابع الحرسهلل يػلا ا ا اػرؿ بدػاي مشػو ةزالػة الشاسػة احػ  اػأ ي  
الحقػػػهلل كالػػػػيق اك كؾػػػا مشػػػهلل وػػػهلل ا ا اػػػرؿ الش دػػػي فػػػإف غػػػ ًا  س ػػػؼ اف  اقػػػ  يػػػلا 

 . (15)ا ا ارؿ
م ل مػؼ امػ ال القلػ   رػهللر مشػو فاػو ا دػي ا دػهلل لج سػرف مويػو احػؽ  فرلحدهلل يؽ

ااسة هللا مشهلل اوػهلل عبػرد  مػع الوسشػي  زكال ػر كمرػهللر  الخ ػف كالذػ  الكػرحؼ فػي الػش ح 
 ا ادراية. 

 ادلطهة انثاني: حقيقة احلسد واحلاسد 
وؿيقػة  وؿيقة يي بغػ  ااسػة هللا ملػن ا ادػرف كاف لػػ مػوسؼَّ زكال ػر كالحدػهلل  سػر يػؽ

( مػػر ذ ػػ  غػػيئًر فػػي  وربػػو الكػػ يػ ا  كلػػو غػػأف غػػ عية ف ػػؽ وؿيقػػة ملسيػػة فػػأف هللا )
كو ػػػ كو سػػة  فرلحدػػهلل مػػرء ذ ػػ   فػػي القػػ  ف الكػػ يػ كفػػي الدػػشة الش ؽيػػة الذػػ ي ة كيػػلا 
 اشي ااو ط ياة قرحسة في ا ؽس البذ  اللمؼ   موقؽـ هللا ؼيقؽمؽا بحدهلل الشرس ملن مر 

 لو كيلا مؼ ويف الساوقهلل   مهللاؿ ؼيو.  اريػ هللا مؼ فز
قرؿ ا ؼ الؿيػ: "أبطل  مسؼ قوَّ اري  ػ مؼ الدسع كالاقو أمػ  الاػيؼ  كقػرلؽا: إاسػر ذلػغ 
اكيػػرـ   وؿيقػػة ل ػػر  كيػػد ء مػػؼ ام ػػو الشػػرس برلدػػسع كالاقػػو كمػػؼ اغلع ػػػ ويربػػًر 

ا ػػر كمقػػالء ملػػن كااػػث  ػ طبرمػػًر كاباػػهلليػ مػػؼ ما فػػة اعركاح كالش ػػؽس كافارل ػػر كاأ ي ا
ااوالؼ ملل ػ كاحل ػ   اهللفع ام  الايؼ ك  اشك    كاف ااول ؽا فػي سػ بو ككم ػة اػأ ي  

 .  (16)الايؼ"
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كمػػؼ الساػػ كؼ اف ا ادػػرف ركوػػًر اح سػػو كادػػيط  مليػػو كيػػي سػػ  كمػػؽد  كاػػب  قلبػػو 
كيػل  الػ كح يػي غػيء غيػ  مػػردق  رلسالحكػة كاليػؼ   اػ ت كاف  راػ  مػثل ػ وؿيقػػة   

 ككاقاػػًر   محػػرً   كيػػل  الػػ كح اك الػػش ح اوػػأ   بػػأمؽر مخول ػػة مشػػوج مش ػػر اقلبػػرت ايػػر ً 
كاغي ات في ا ادرف  رلحزف كال  ح كالد كر فرلحزف مػثاًل غػيء كمػهللااي قػهلل  رػو الػن 
اف مػػهللم  ا ادػػرف اف اسػػوس  مشػػهلل  ك ػػللغ ال ػػ ح كالدػػ كر قػػهلل اػػد   فػػي ويػػرة ا ادػػرف 

ؼ صػػحوو كيطيػػو فػػي مسػػ   بػػأذف هللا زي ػػلا فػػإف ادػػل  ا ير يػػًر بسػػر مػػ  ج ويراػػو كيحدػػ
غػػيطرف مشطلػػا مػػؼ مػػيؼ ورسػػهلل م يػػهلل اذػػ  الذػػ   ػػيؼ الشػػرس كيوسشػػن زكاؿ مػػر اااػػػ هللا 
ملي ػ فإـ ا ليح  حهللث الاًل كاضط ابًر فػي صػرو  الشاسػة اك فػي ذات الشاسػة ؼيخ م ػر 

 ذيطرف. كي لك ر بقؽة اؽية اح    في ال هللا ة مؼ الذخف الحرسهلل السطيع لل
مػػل   الػػهلل وؽر اؽفػػو: "اف الحدػػهلل كالغيػػ ة كالحقػػهلل اقطػػرب  ال ػػة لذػػيء كاوػػهلل كاا ػػر  فػػرت 
اشػػوج سػػسؽمًر ازػػ  برلرػػحة كاقزػػي ملػػن مراػػ    يػػ  مػػؼ الطرقػػة كالحيؽيػػة الالزموػػيؼ 

 . (17)للو كي  كالاسو"
كقرؿ ا ؼ الؿيػ: هللف  ػ مؼ قويو ك ػ مؼ سلي  ك ػ مؼ مارٍؼ مرد مزشي ملن ف اغػو 
  بالػ داء  مر يؽ فرهللؽ يلا الهللاء مؼ ملػػ الطبػرحع  ف ػلا مػؼ ملػػ ا ركاح كصػ را ر 
ك يؽيرا ػػر كما فػػة اأ ي اا ػػر فػػي ا مدػػرـ كالطبػػرحع كاا اػػرؿ ا مدػػرـ مش ػػر كيػػلا ملػػػ   

 .  (18) ا فو ا  الخؽاص
و كقرؿ اليروق مؼ مرـية الحدهلل: )يؽ الكل  الكِلػ  كالشسػ  الخػ ب كالدػػ القِذػ  كال حػ

القطػػػ  كالدػػيو الاػػـ  اف ملػػغ قوػػو كسػػبر كاف م,لػػغ مرػػن ك غػػن  ويراػػغ مؽاػػو ك  ػػؽر  
كمؽاغ م سو كس كر   رهللؽ مليغ  و غريهلل زكر كي لب ؼيغ  و مهللؿ م ضػي    حػ  
مؼ الشرس ا  مؼ مبغزغ  ك  مبغ  ا  مؼ  حبػغ ... كااػغ غيػ  سػرلػ مشػو كاف رفاػ  

شكبو كلبد  ا سػوكراة مشػهلل رتيوػو كاغو ػ ت القلت مؼ لحيوو كسؽي  مليو  ؽ و فؽقو م
لو الزلة باهلل زلوو  كاسوحدش   و مر  ؿػب  مػؼ غػيسو كصػهللقوو ملػن  لبػو كامشوػو ملػن 
في او فسر يلا الاشرء؟ كمر يلا العيرء؟ ... ااو    أايغ كلكشو مشرد غ ك   حراسػغ كلكشػو 

اكػؽف عيػرً  كامعػػ مػر  مؽازاغ اودؼ مػر اكػؽف مشػهلل  وػرً   اقػو مػر ازيػهلل مػرً  كااثػ  مػر
اكػػؽف ضػػالً  كافػػ ح مػػر   ػػؽف بػػغ اقػػ ب مػػر اكػػؽف برلسرػػيبة م ػػهللًا كاباػػهلل مػػر اكػػؽف مػػؼ 



 ......................................................................... الحسد في الفكر اإلسالمي    

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                59  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أيلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 361                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

الشػػرس وسػػهللًا  فػػإذا  ػػرف ا مػػ  ملػػن يػػلا فسيػػركرة ا مػػؽات كمخرلطػػة الزمشػػن كا موشػػرف 
  (19)برليهللراف كمف السر اف كااو الق داف ايؽف مؼ مارغ ة مثلو  كا اررؿ بح لو(

 انثانث: حكى احلسد ادلطهة 
الحدهلل م ل مؼ ام ال الش ح كيؽ م ل غرل  فال  خلف مشػو ا  القليػو مػؼ الشػرس 

 كل لا قيو: مر اال مدهلل مؼ ودهلل لكؼ اللئيػ م هلل و كالك يػ  خؽيو. 
 امر و سة ف ؽ الوح يػ كيلا مر كرد في الق  ف كالدشة كاليو ذي  مسيع الالسرء. 

 . (20){حَضَذَ إِرَا ذٍحَبصِ شَشِّ وَيٍِ قرؿ اارلن: }
 فر  ة اهللؿ ملن اف الحدهلل غ  كالذ  بسثربة اللـ ك و مر ذمو الق  ف الك يػ ف ؽ و اـ. 

( اف مواؽذ مؼ غػ  الحرسػهلل  سػر كرد فػي ا  ػة ف ؽ ذميػ ق ي  اذ اف هللا ام  رسؽلو )
 كمللغ ام  بر سوارذة مؼ غ  غيطرف. 

كالؿػب  كرد ؼيػو اذػهللمهلل معػيػ ووػن قػرؿ ؼيػو كمؼ امو اف الحدهلل   ل  الهللرمة مػؼ الػلـ 
 .  (21)(: "الحدهلل  أاو الحدشرت  سر اأاو الشرر الحط "ال سؽؿ )

(: "  ابرغزؽا ك  احرسهللكا ك  اهللا  كا ك  اقرطاؽا ك ؽاؽا عبػرد هللا ااؽااػًر كقرؿ ا زًر )
 .  (22)ك   حو لسدلػ اف م ي  اار  فؽؽ  الث"

 ادرف وو  مباثو ملن اظ رر  بقؽؿ اك فاو بحيف  ا ؼ كاف  رف يلا الحدهلل قؽق مشهلل ا
ذلػػغ مػػؼ ظػػري   بأفارلػػو ا اويرريػػة فراػػو ودػػؽد مػػرص كييػػ  ا سػػوحالؿ مػػؼ اعسػػبرب 
العري ة ملن اليؽارح كاف  ا ظري ة برلكلية ا ؿ اف برطشو  ح  زكاؿ الشاسة كليح فػي 

ة القل    صػ ة الاقػو  ا دو   اية ل لا الحرلة فأاو ودؽد مرص ا زًر عف الحدهلل ص 
 كَفَشُوا كًََب تَكْفُشُوٌَ نَىْ دُّوا كقرؿ اارلن } (23){أُوتُىا يًَِّّب حَبجَخً صُذُوسِهِىْ فًِ ٌَجِذُوٌَ وَنَب قرؿ اارلن: }

 . (25){تَضُؤْهُىْ حَضَنَخٌ تًَْضَضْكُىْ إٌِكقرؿ اارلن } (24){صَىَا ً فَتَكُىَُىٌَ
كالحدػػهلل الػػلق محلػػو القلػػ  دكف اليػػؽارح لػػيح بسعلسػػة  يػػ  ا سػػوحالؿ مش ػػر  ػػو يػػؽ 
 مارية  يشغ ك يؼ هللا اارلن كقيو بأاو   مد ػ ملي ر مر لػ  ع   الحدهلل ملن اليؽارح. 

ذااػػ ًا  (26)كلقػػهلل اكرد ا مػػرـ الشػػؽكق فػػي  وربػػو ريػػرل الرػػرلحيؼ بربػػًر فػػي احػػ يػ الحدػػهلل
 . (27)الي في ا ويرءا دلة ملن ذلغ ك للغ الغز 

( كاكؿ ذاػػ  كالحدػػهلل اكؿ ذاػػ  مرػػن هللا بػػو فػػي الدػػسرء  اشػػي ودػػهلل ا لػػيح  دـ )
 (28)مرػػن هللا بػػو فػػي ا رل  اشػػي ودػػهلل ا ػػؼ ادـ عايػػو كقولػػو كيػػل   صػػرو  السشػػرر
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مدػػألة الحدػػهلل الػػلق مشػػهللمر امػػ  هللا سػػبحراو كااػػرلن السالحكػػة برلدػػيؽد لدػػيهللار  دـ كاف 
اسة  ـ  هللا   ر ادـ كلكؼ ا لػيح ودػهلل ادـ ملػن يػلا الوكػ يػ فحسلػو يلا الديؽد  رف    

 ن ا سوكبرر كال دؽؽ مؼ ام  ر و.يلا الحدهلل مل
 ادلثحث انثاني

 ادلطهة االول: االشارات انتي تدل عهى احلاسد 
مو صػػهلل ااطػػرء السحدػػؽد ووػػن اذا رأت مشػػو زلػػة اك ي ػػؽة اغػػرم ر  ػػيؼ الشػػرس  .1

 السيرلح كا مراؼ الارمة مر ام شو.  كف ح   ر  كقرـ  ل  ير في
  حح برل اوة اذا اغورب اوهلل محدؽد  كقهللح بو.  .2
قهلل  غورب الحرسهلل السحدػؽد كلكػؼ بذػ و ماػيؼ ف ػي ال هللا ػة بقػـؽ برلثشػرء مليػو  .3

وون مو يؼ للدرمع ااو مشر  ك اهللير  قؽؿ كلكؼ  ػلا ك ػلا ف ػؽ  دػوخهللـ يػلا 
 الثشرء في س يو غيبة صروبو السحدؽد. 

اذا غػػرب صػػروبو السحدػػؽد مػػؼ ميلػػح اك ازيػػة   ػػ ح ف وػػًر   يػػ ًا لكػػي مو ػػ د  .4
 برلرهللارة لؽوهلل  دكف مشرفح. 

كاذا فرـ اوهلل برلثشرء كالسهللح ملن صروبو السحدػؽد فأاػو موزػرما مشػهلل سػسرمو  .5
 ذلغ. 

 مشهلل  الـ السحدؽد  قـؽ  وخطئوو ك و   المو وون  خ ج بأاطرء كيسية.  .6
د ب ؽاػػو اوػػهلل السبغزػػيؼ عيػػو الالػػػ اك اف قلبػػو  قػػـؽ برا ػػرـ الذػػخف السحدػػؽ  .7

 م ي  برل ؽت ك غي  ذبغ. 
  مبػػرلي ك   ذػػػا  بحدػػهلل  عايػػػو مػػػع ملسػػو  وحػػػ يػ الحدػػهلل كو عػػػو لػػػبا   .8

 . (29)الشرؽص كيلا مهللؿ ملن ضع  ا سراو كغؽا ة الذيطرف لو

شيػو قرؿ اليروق: "كمر لقي  ورسهللًا قػ  ا ؿ ا ػيؼ لػغ م وؽمػو  وغييػ  لؽاػو كاخػؽيف مي
كاا ػػػرء سػػػالمو كا مػػػ ال مشػػػغ كا ؾبػػػرؿ ملػػػن غيػػػ ؾ كا سػػػوثقرؿ لحػػػهللمثغ كالخػػػالؼ 

 .  (30)ل أ غ"
 



 ......................................................................... الحسد في الفكر اإلسالمي    

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                59  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أيلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 361                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 ادلطهة انثاني: انفزق تني احلاسد وانعائن 
السدألة في ر مسـؽ كارؽص فرلحرسهلل امػ مػؼ الاػرحؼ  كالاػرحؼ ورسػهلل اػرص  .1

سػؽرة فكو مرحؼ ورسهلل كلػيح  ػو ورسػهلل مرحشػًر كل ػلا مػرء ذ ػ  ا سػوارذة فػي 
ال لا مؼ الحرسهلل فػرذا اسػوارذ السدػلػ مػؼ غػ  الحرسػهلل داػو ؼيػو الاػرحؼ كيػلا 

 . (31)مؼ غسؽؿ الق  ف كاميرز  ك الغوو

الحرسهلل ا يف الش ح فحدهلل  موأان مؼ الحقهلل كالبغ  كاسشي زكاؿ الشاسػة امػر  .2
 الارحؼ فوكؽف ميشو س   ر ملن ا اث  ا ميرب كا سواعرـ كا سوحدرف. 

كالاػػػرحؼ  ذػػػو  رف فػػػي ا  ػػػ  اذ  دػػػ برف ضػػػ رًا للساػػػيؼ اك السحدػػػؽد الحرسػػػهلل  .3
كيخول ػػرف فػػي السرػػهللر  فسرػػهللر ودػػهلل الحرسػػهلل ا ػػف الػػش ح كاحػػ ؽ القلػػػ  
كاسوكثرر الشاسة ملن السحدؽد كاسشػي زكال ػر مشػو امػر الاػرحؼ فشرػهللر  ااقػهللاح 
اعػػ ة الاػػيؼ لػػلا فقػػهلل  رػػي  مػػؼ  حدػػهلل  مػػؼ مسػػرد اك ويػػؽاف اك زرع اك مػػرؿ  

سر اصر   ميشو ا دو ف تيوو للذيء رتية ااي  كاحهللما مع اكيا ا دػو كر 
 . (32) ولغ الكيؽية اد   في السايؼ

الاػػرحؼ    اػػيؼ ا  السؽمػػؽد برل اػػو امػػر الحرسػػهلل ؼػػيس ؼ اف  حدػػهلل فػػي ا مػػ   .4
 وَإٌِالسوؽقع ق و كقؽمػو اك  حرػو مشػهلل غيبػة السحدػؽد كوزػؽر  قػرؿ ااػرلن: }

 . (33){نًََجْنُىٌٌ إََِّهُ وٌََقُىنُىٌَ انزِّكْشَ صًَِعُىا نًََّب ثِؤَثْصَبسِهِىْ نٍَُزْنِقُىََكَ اكَفَشُو انَّزٌٍَِ ٌَكَبدُ

 الحرسهلل    حدهلل ا دو ك  ملو  يشسر الارحؼ قهلل  ايؼ ا ح اك مرلو.  .5
الحرسػهلل صػرو  ا ػح ا يثػة ورقػهللة  رػػهللر مش ػر الحدػهلل امػر الاػرحؼ فقػهلل   ػػؽف  .6

بدػ   ا ميػرب دكف ارادة مشػو الػن زكالػو رمو صرل  اقع ميشػو ملػن الذػيء 
اسػػر وػػهللث مػػؼ مػػرم   ػػؼ ر ياػػة مشػػهللمر اصػػرب سػػ و  ػػؼ ضػػيا باػػيؼ رغػػػ اف 

 . (34)( مؼ الدربقيؼ الن ا سالـ كمؼ ايو  هللر  للغمرم ًا )

 ادلطهة انثانث: كيفية انتعايم يع احلاسد 
 ا  وارد مؼ الحرسهلل قهللر ا م رف.  .1
 محركلة اا رء الشاػ مؼ الحرسهلل.  .2
 مهللـ افذرء الد  الن الحرسهلل.  .3
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 (35)الهللمرء لو برل هللا ة كالرالح .4

 ايسرؿ الحرسهلل فك يًر ك ذ و ارـ كمهللـ ا اذغرؿ بو كمهللـ محركلة ا اوقرـ مشو.  .5
الو فا بو كالولط  ماو كقر ًة مػؼ غػ   كمقر لػة الدػيئة برلحدػشة  قػرؿ ااػرلن:  .6

 وَنِاً   كَؤَََّاهُ  عَاذَاوَحٌ  وَثٍَْنَاهُ  ثٍَْنَكَ انَّزِي فَئِرَا أَحْضٍَُ هًَِ ثِبنَّتًِ ادْفَعْ  انضٍَِّّئَخُ وَنَب انْحَضَنَخُ تَضْتَىِي وَنَب}

 . (36){حًٍَِىٌ

 ادلثحث انثانث
 ادلطهة االول: أنواع احلسد 

 للحدهلل اؽمرف اكل سر محـ  ملمـؽ كا ا  مبرح محسؽد. 
و وادلذيوو االول: 

ّ
 احملز

السقرػػؽد بػػو اف مػػ ت ا ادػػرف ااسػػة ملػػن اادػػرف ااػػ  ؼي ػػ   ذلػػغ كيوسشػػن زكال ػػر مشػػو 
 كاحؽيل ر اليو. 

 . (37)(كيلا الشؽع مؼ الحدهلل قهلل اصربو اللـ كالوح يػ مؼ هللا اارلن كرسؽلو الك يػ )
 يَب ثَعْذِ يٍِّ أََفُضِهِى عِنذِ يٍِّْ حَضَذًا كُفَّبسًا إِميَبَِكُىْ ثَعْذِ يٍِّ ٌَشُدُّوََكُى نَىْ انْكِتَبةِ أَهْمِ يٍِّْ كَثِريٌ وَدَّقرؿ اارلن: }

 . (38){قَذٌِشٌ شًَْ ٍ كُمِّ عَهَىٰ انهَّهَ إٌَِّ ۖ   ثِؤَيْشِ ِ انهَّهُ ٌَؤْتًَِ حَتَّىٰ وَاصْفَحُىا فَبعْفُىا ۖ   انْحَقُّ نَهُىُ تَجٍٍَََّ
السػػدمشيؼ مػػؼ سػػلؽؾ الك ػػرر مػػؼ ايػػو قػػرؿ بػػرف  ثيػػ  روسػػة هللا:  حػػلر هللا ااػػرلن عبػػرد  

الكوػػػرب كيالس ػػػػ باػػػهللاكا ػ ل ػػػػ فػػػي العػػػري  كالبػػػرطؼ كمػػػر يػػػػ مذػػػوسلؽف مػػػؼ الحدػػػهلل 
 . (39)للسدمشيؼ

 وَانْحِكًَْاخَ  انْكِتَبةَ إِثْشَاهٍِىَ آلَ آتٍَْنَب فَقَذْ ۖ   فَضْهِهِ يٍِ انهَّهُ آتَبهُىُ يَب عَهَىٰ اننَّبسَ ٌَحْضُذُوٌَ اوْ كقرؿ اارلن: }

 . (40){عَظًًٍِب يُّهْكًب وَآتٍَْنَبهُى
قرؿ الق ط ي: قؽلو اارلن: أـ  حدهللكف  اشػي: الي ػؽد  كقؽلػو ااػرلن: الشػرس  اشػي الش ػي 

( ارصػػة. قػػرؿ ا ػػؼ عبػػرس كميريػػهلل كغي يسػػر: ودػػهللك  ملػػن الش ػػؽة كاصػػحربو ملػػن )
 . (41)ا  سرف بو
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 ادلثاح احملًود انثاني: 
ملػػن غيػػ   فيوسشػػن اف  ػؽف لػػو مثل ػػر مػػؼ غيػػ  اف السقرػؽد بػػو اف مػػ ت ا ادػػرف ااسػة 

(: "  ودػهلل ا  كيلا مر قرؿ مشػو الش ػي ) (42)   ي ر اك موسشن زكال ر مؼ ذلغ ا ادرف
فػػي ا شوػػيؼ: رمػػو ملسػػو هللا القػػ  ف ف ػػؽ مولػػؽ   اػػرء الليػػو ك اػػرء الش ػػرر فدػػساو مػػرر لػػو 

هللا مػرً  ف ػؽ م لكػو فػي  فقرؿ: ليوشي مثلسر اكاي فالف فاسلػ  مثػو مػر  اسػو كرمػو  اػر 
 . (43)الا فقرؿ رمو: ليوشي اكاي  مثو مر اكاي فالف فاسل  مثو مر  اسو"

كيدسن يلا الشؽع مؼ الحدهلل السبرح برلػبطة اك السشرفدة كمؼ السالؽـ اف السشرفدة فػي 
 ( في الكورب كالدشة. ( كرسؽلو )مسو الخي ات كطل  ا ا ة ام  وثشر مليو هللا )

 ثِبنهَّاهِ  آيَنُاىا  نِهَّازٌٍَِ  أُعِاذَّدْ  وَانْاؤَسْضِ  انضَّاًَب ِ  كَعَشْضِ عَشْضُهَب وَجَنَّخٍ سَّثِّكُىْ يٍِّ يَغْفِشَحٍ إِنَىٰ صَبثِقُىااارلن: }قرؿ 

 . (44){انْعَظٍِىِ انْفَضْمِ رُو وَانهَّهُ  ٌَشَب ُ يٍَ ٌُؤْتٍِهِ انهَّهِ فَضْمُ رَٰنِكَ وَسُصُهِهِ

 . (45){انًُْتَنَبفِضُىٌَ فَهٍَْتَنَبفَشِ رَٰنِكَ وَفًِ}كقرؿ اارلن: 
( اف اورهللؽ فؽافا ( قرؿ: ام ار رسؽؿ هللا )كركت ا ؽ داكد مؼ مس   ؼ الخطرب )

ذلغ مرً  مشػهللق فقلػ : اليػـؽ اسػ ا ابػر ب ػ  اف سػبقوو مؽمػًر قػرؿ: فيئػ   شرػ  مػرلي  
ا ؽ ب   ب و مر مشهلل   فقرؿ: "  ر ابػر (: "مر ابقي  عيلغ؟" قل : كاان فقرؿ رسؽؿ هللا )

ب ػػ  مػػر ابقيػػ  عيلػػغ؟ فقػػرؿ: ابقيػػ  ل ػػػ هللا كرسػػؽلو قلػػ : ءهللا   اسػػربقغ الػػن غػػيء 
 . (46)ا هللًا"

كمس   قؽؿ يلا الكالـ كليح في قلبو غيء عف السدمؼ الوقي الشقي يؽ اللق    حدػهلل 
لسدمؼ  ػب  كمؼ في قلبو كا سراػو اوهللًا ا هللًا ملن مر امطر  ر شر السا ؽد في يل  الهللاير فر

 الو  حدهلل. 
 كللحدهلل م اا  مهللة: 

موسشػػن زكاؿ الشاسػػة مػػؼ الغيػػ  كياسػػو كيدػػان فػػي الؽسػػرحو السح مػػة  الس ابػػة ا كلػػن:
 كيدان في اسرءاو ب و مر  دوطيع كيلا مر   ؽف غر ة في الخ ف كالحدة كالشلالة. 

ف  راػ    اشوقػو اليػو كيػلا فػي غر ػة موسشػن زكاؿ الشاسػة كيحػ  ذلػغ كا الس ابة الثرايػة:
 الخ ف كلكش ر دكف ا كلن. 

اف  يهلل في ا دو ال غبة في زكاؿ الشاسة مؼ الذخف السحدؽد كاسشػي  الس ابة الثرلثة:
مهللـ اسورحرب الشاسة سؽاء ااوقل  اليو اك الن غي    كلكشو في م رد مع ا دػو ك   ػر 
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عبرد هللا كمؼ   او ذا   ؽف قهلل   ن غ  ( ك  اـية في ظلػ مسر مدذق اؽفًر مؼ هللا )
غرحلو الحدهلل كدفع مؼ ا دو مقرب هللا كلكؼ  ي  لو اف  ارلج ا دػو مػؼ يػلا السػ ل 

 وون م هللأ مشو. 
اف موسشن زكاؿ الشاسة مؼ الغي  بغزًر لللغ الذخف لد   غ مي  ػأف  الس ابة ال اباة:

ل ػػر لي اػػرح الشػرس مػػؼ غػػ     ػؽف ظرلسػػًر  دػوايؼ ملػػن معرلسػػو م ػل  الشاسػػة فيوسشػن زكا
كمثو اف   ؽف فرسقًر  دوايؼ   ل  الشاسة ملن فدقو كفيػؽر  فيوسشػن زكاؿ ال زػو يػلا 
مشو لي ارح العبرد كالبالد مؼ غ  القرص  كالساوػهللق ف ػلا    دػسن ودػهللًا مػلمؽمًر كغػؼ 
ارف اا يا الحدػهلل  ذػسلو كلكشػو فػي يػل  الحرلػة   ػؽف مسػهللكوًر  سػيسر اذا  ػرف مو اػ  

 مليو مسو م فع يلا العلػ كالاهللكاف كي دع يلا العرلػ. 
ا  موسشػن الذػخف زكاؿ الشاسػة مػؼ غيػ   كلكػؼ موسشػن لش دػو مثل ػر  الس ابة الخرمدة:

فػػأف ورػػو لػػو مثل ػػر سػػ ؼ كاسػػو اح كاف لػػػ  حرػػو لػػو مثل ػػر اسشػػن زكاؿ الشاسػػة مػػؼ 
 السحدؽد وون مودركير ك    زلو صحبو. 

اف  ح  كيوسشن لش دو مثل ر فأف لػ  حرو لو مثل ر فال  ح  زكال ػر  الس ابة الدردسة:
مؼ مثلو ف لا   بأس بو  اف  رف مؼ الػشاػ الهللايؽيػة  رلسػرؿ السبػرح كاليػر  السبػرح كاف 

 . (47)ارف مؼ الشاػ الهللمشية  رلالػ الذ مي كالعبردة الذ عية  رف محسؽداً 
 ادلطهة انثاني: انفزق تني احلسد وانغثطة 

الحدهلل يؽ اسشي زكاؿ الشاسة مؼ الغي  كيلا مر  دسن برلسسشؽع اك السحـ  كالػلق  رػهللر 
 مؼ ا ٍح ا يثة م يزة. 

امر الػبطة ف ؽ اسشي الش ح اف   ؽف ورل ر مثو ورؿ السغ ؽط مؼ غيػ  اف ا يػهلل زكال ػر 
 .  (48)كمي ليد  بحدهلل
  يؼ الحدهلل كالػبطة: اوؽاؿ الحدهلل فقدس ر الن قدسيؼ ااهلل ف قًر  (49)كلقهلل ذ   الغزالي

الحدهلل السسشػؽع كيػؽ اف اكػ   الػغ الشاسػة كاحػ  زكال ػر فرلحدػهلل اذًا يػؽ   ايػة  .1
 الشاسة كو  زكال ر مؼ السشاػ. 

الػبطػػة كيػػي الحدػػهلل السذػػ كع كيػػي اف   احػػ  زكاؿ الشاسػػة ك  اكػػ   كمؽديػػر  .2
 كدكام ر كلكؼ اذو ي ورؽلغ ملن مثل ر كيلا مر  دسن برلػبطة. 
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 وَدَّالق  ف الك يػ ل لا الوقديػ  فرللق  ذي  الػن الحدػهلل السسشػؽع قؽلػو ااػرلن: }كقهلل اغرر 

 . (50){أََفُضِهِى عِنذِ يٍِّْ حَضَذًا كُفَّبسًا إِميَبَِكُىْ ثَعْذِ يٍِّ ٌَشُدُّوََكُى نَىْ انْكِتَبةِ أَهْمِ يٍِّْ كَثِريٌ

 . (51){انًُْتَنَبفِضُىٌَ فَهٍَْتَنَبفَشِ رَٰنِكَ وَفًِكاللق  ذي  الن الػبطة قؽلو اارلن: }
 ادلطهة انثانث: انفزق تني احلسد وادلنافسة 

الحدهلل ملمـؽ قطاًر كيؽ محـ  لسر ؼيو مؼ مز ة لألاػ يؼ كللحرسػهلل ا دػو امػر السشرفدػة 
ف ي محسؽدة عا ر في مسو الخي  كليد  في ر ا ة مزػ ة. فػإذا لػػ مشعػ  الذػخف الػن 

سو مشرفدة في الخي    غيء ؼيػو فيوشػرفح ا  شػرف فػي ا مػ  اوؽاؿ الشرس  رف يلا الا
الس غؽب ؼيو  اليسر  طل  اف  أال  كذلغ بد     اية اوػهلليسر اف مو زػو مليػو ا اػ  

 . (52)اسر      السودربقرف  و مش سر اف  دبقو ا ا 
قرؿ ا مرـ الغزالي: فرلسشرفدة س   ر ح مر ؼيو السشرفدة  فأف  رف ذلغ ام ًا فد بو وػ   

 هللا اارلن كو  طرموو كاف  رف دايؽيًر فد بو و  مبرورت الهللاير كالوشاػ في ر. 
 يٍِ ٌُضْقَىٌَْ * اننَّعٍِىِ ََضْشَحَ هِهِىْوُجُى فًِ تَعْشِفُ * ٌَنظُشُوٌَ انْؤَسَائِكِ عَهَى * ََعٍِىٍ نَفًِ انْؤَثْشَاسَ إٌَِّ قرؿ اارلن: }

 . (53){انًُْتَنَبفِضُىٌَ فَهٍَْتَنَبفَشِ رَٰنِكَ وَفًِ  يِضْكٌ خِتَبيُهُ * يَّخْتُىوٍ سَّحٍِقٍ
( قرؿ: "  ودػهلل ا  فػي ا شوػيؼ: رمػو  اػر  هللا و ػق القػ  ف ف ػؽ  قػؽـ بػع كمؼ الش ي )

 .  (54)مش قو في كمؽ  ال    ارء الليو ك ارء الش رر" ارء الش رء كرمو  ار  هللا مرً   ف ؽ 
فرلحهللمف يشر مؽافا لآل ة الق  ايػة كيسػر مؽافقػرف للاسػو الوشرفدػي السحسػؽد فػأف الحػهللمف 
 ا ن مؼ الحدهلل ا  ؼيسؼ اكاي الالػ ف ؽ  اسو بو كيالسو كمؼ اكاي السرؿ ف ؽ  ش قو. 

( السشرفدة كالػبطة للش ػي   )( ورل  لو ك للغ في وهللمف السا اج اف مؽسن )
( فقيو لو: مر مب يػغ؟ قػرؿ: "اب ػي عف غالمػًر باػف باػهللق وون ب ن لسر ايركز  الش ي )

 . (55)مهللاو اليشة مؼ اموو ااث  مسؼ مهللال ر مؼ اموي"
كمؼ ال هللم ي اف الذػخف الػلق مشػهلل  يسػة الخيػ  كليدػ  لهلل ػو مشرفدػة كعبطػة افزػو 

بطػة  ف ذلػغ  اسػو الخيػ  مػؼ دكف سػ    حثػو ملػن يسػو مسؼ لهلل و الغ السشرفدة كالػ
 الخي  امر ا ا  ؼياسو الخي  موأ  ًا بارمو السشرفدة كالػبطة. 

( كاحػػؽ  فقػػهلل  ػػراؽا سػػرلسيؼ مػػؼ الػبطػػة مثػػو الرػػحر ي اليليػػو ا ػػؽ م يػػهللة اليػػ اح )
 (. كالسشرفدة كاف  رف ذلغ مبروًر كل لا اسوحا ا ؽ م يهللة )
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 مة فإف السداسؼ اذا لػ   ؼ في ا ح مزاوسة فسر احوسؼ مليو  رف اف   ؽف اميؼ يل  ا
 اوا برعمراة مسؼ  خرؼ مزاوسوو. 

( فقرؿ: " طلػع ملػي ػ ا ف مػؼ يػلا ال ػج ( قرؿ:  شر ملؽسًر مشهلل الش ي )كمؼ ااح )
 . (56)رمو مؼ ايو اليشة قرؿ: اطلع رمو مؼ ا اررر اشطا لحيوو مؼ الؽضؽء ..."

فرلحرسهلل السبغ  للشاسة ملن مؼ اااػ هللا مليو   ر ظرلػ ماوػهلل كالكػرر  لو زػيلو السحػ  
لسسر لة مش ي مؼ ذلػغ ا  ؼيسػر  ق  ػو الػن هللا فػإذا اوػ  اف  اطػي مثػو مػر امطػي مسػر 
 ق  ػػو الػػن هللا ف ػػلا   بػػأس بػػو كامػػ ال قلبػػو مػػؼ يػػلا بحيػػف   مشعػػ  الػػن وػػرؿ الغيػػ  

 افزو. 
لسشرفدة  في الخي  يي الحدهلل كليح ا مػ   ػلبغ  ـ السشرفدػة يػي كااطأ مؼ ظؼ اف ا

طلػػ  الوذػػبو برعفرضػػو اػػ  غيػػ  اداػػرؿ الزػػ ر ملػػي ػ امػػر الحدػػهلل ف ػػؽ مرػػ كؼ الػػن 
الز ر عف غرموو اف  اهللـ اعفرضو فزل ػ مؼ غي  اف  ري  ال زو اليو  ك للغ صػرر 

( ااػػو قػػرؿ: الش ػػي )ال زػػو اليػػو ف ػػلا ال ػػ ؽ  ػػيؼ السشرفدػػة كالحدػػهلل كقػػهلل ركق مػػؼ 
 .  (57)"السدمؼ  ػب  كالسشرفا  حدهلل"

 ادلثحث انزاتع
 ادلطهة االول: اسثاب احلسد 

برػؽرة مرمػة اـ الحدػػهلل  سػ ة قػػهلل سػقي  بسػرء الػػػيق فػي ارل الحقػػهلل فرػرر الحدػػهلل كاف 
الػػػيق اذا  عػػػ لايػػز الوذػػ ي فػػي الحػػرؿ  رمػػع الػػن البػػرطؼ فرػػرر وقػػهللًا  فرلحقػػهلل  سػػ ة 

 . (58)كالحدهلل  س ة الغز  الغز 
( كاغػوال  اػرر الحقػهلل كاكؿ سربقة للحدهلل  را  ملن مهلل ا ليح فقهلل ودهلل سيهللار ادـ )

( للخالفة كامػ  السالحكػة اف ادػيهلل لػو  كالحدهلل ؼيو كذلغ بد   ااويرر  مؼ ق و هللا )
 كاويية ل لا اك   ا ليح مؼ ام  هللا ابررؾ كاارلن. 

 . (59){انْكَبفِشٌٍَِ يٍَِ وَكَبٌَ وَاصْتَكْجَشَ أَثَىٰ إِثْهٍِشَ إِنَّب فَضَجَذُوا نِآدَوَ اصْجُذُوا نِهًَْهَبئِكَخِ قُهْنَب وَإِرْفقرؿ اارلن: }

ً  يِّنْاهُ  خٍَْشٌ أَََب قَبلَ أَيَشْتُكَ إِرْ تَضْجُذَ أَنَّب يَنَعَكَ يَب قَبلَك اهللير ط د  هللا مؼ اليشة قرؿ اارلن:}  خَهَقْتَنِا

 قَبلَ( 21) انصَّبغِشٌٍَِ يٍَِ إََِّكَ فَبخْشُجْ فٍِهَب تَتَكَجَّشَ أٌَ نَكَ ٌَكُىٌُ فًََب يِنْهَب فَبهْجِطْ قَبلَ( 21) يٍِ وَخَهَقْتَهُ ََّبسٍ يٍِ

ً  فَجًَِب قَبلَ( 21) انًُْنظَشٌٍَِ يٍَِ إََِّكَ قَبلَ( 21) ٌُجْعَثُىٌَ ٌَىْوِ إِنَىٰ أََظِشًَِْ ٌْتَنِ  انًُْضْاتَقٍِىَ  صِاشَاََكَ  نَهُاىْ  نَؤَقْعُاذٌََّ  أَغْاىَ
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اق  (60){ شَبكِشٌٍَِ أَكْثَشَهُىْ تَجِذُ وَنَب ۖ   شًََبئِهِهِىْ وَعٍَ أًٌََْبَِهِىْ وَعٍَْ خَهْفِهِىْ وَيٍِْ أٌَْذٌِهِىْ ثٍٍَِْ يٍِّ نَآتٍَِنَّهُى ثُىَّ( 21)
اف ااث  الخلا    ذ   هللا ملن رزقو ك   قوشع بسر لهلل و ك رلوػرلي الشعػ  الػن مػر فػي مػهلل 
الغي  كالحرؽؿ مليو كاسشي اااهللامو مؼ الذخف ا ا  كيلا مر مهللؿ مليو الحدهلل كذلػغ 

 الو بغؽا ة ا ليح اللايؼ. 
 امر اسبرب الحدهلل ؼيس ؼ اف ادوخلف برعمؽر ا اية:  

كالك اـيػة  كيػل  اغػهلل اعسػبرب الوػي اػددق الػن الحدػهلل فػأف مػؼ  ذا  الاهللاكة كالبغزػرء  .1
غخف بد   مػؼ ا سػبرب كارل ػو فػي غػ ل ابغزػو قلبػو كغزػ  مليػو كرسػ  فػي 
ا دو الحقهلل كالحقهلل  قوزي الوذ ي كا اوقرـ فأف ميز رمع الن البرطؼ فررر وقػهللًا  ػػ 

 وَيَاب  أَفْاىَاهِهِىْ  يِاٍْ  انْجَغْضَاب ُ  ثَاذَدِ  وقَاذْ   قػرؿ ااػرلن: }(61)اكؽف الاهللاكة السدوس ة ؼي ػؽف ودػهللاً 

 . (62){أَكْجَشُ صُذُوسُهُىْ تُخْفًِ

مهللـ ال ضر كالقشرمة بقدسة هللا اارلن  ػيؼ عبػرد  فرلحدػؽد مػهللك الشاسػة غزػبرف ملػن  .2
: ا    امػػردكا ااػػػ هللا كمػػؼ  اػػردق ااػػػ هللا؟ قػػرؿ: الػػلمؼ ()القػػهللر قػػرؿ ا ػػؼ مدػػاؽد 
 . (63) اريػ هللا مؼ فزلو حدهللكف الشرس ملن مر 

فأف اكؿ اطأ  قع ؼيو الحرسهلل يؽ: رد  لقهللر هللا في الا هللا ك ػراي مػر  رػيبو ااػو ق ػو 
اف مشػػرؿ السحدػػؽد بذػػػ  مشػػو فقلبػػػو  حوػػ ؽ وقػػهللًا كلػػػللغ قػػرلؽا: الحدػػػهلل يػػؽ الػػػلا  اك 
الي يسة الوي ادبق ر مقؽ و ر عف  و م يسة اوػأا  مقؽ و ػر مش ػر ا  الحدػهلل  فق ػو اف 

الاقؽ ػػة عف الحقػػهلل  حػػ ؽ لبػػو كر سػػر قػػرؿ قرحػػو: كمػػر ذاػػ   م اكػػ  الحرسػػهلل الحدػػهلل اشرلػػو
السحدؽد؟ ... كاقؽؿ: اف هللا ماو في باػ  القػو داء  رػي  الشػرس كالحدػهلل  رػي  ػ 
في ااس ػ كفي مرفيو ػ كمر ذا  السقوؽؿ ويؼ مؽمػو القراػو مدهللسػو ليقولػو بػو؟ كيػلت 

بػػو كلػػيح لػػو اف  مثػػو ذلػػغ  فرلسدػػهللس ااسػػة مػػؼ ااػػػ هللا مشػػهلل ا ادػػرف ليحسػػي ا دػػو
 كيلا الد     ؽف مؼ الحرسهلل.  (64) دواسلو في برطو

ا ف الش ح: ؼبا  الش ؽس ااؽذ هللا مش ر   اوسشن عوهلل اي ًا ا هللًا  و ر سػر اوسشػن  .3
اف افزػو الشػرس  ػرف قلبػو طػري ًا  ()الذ  لسؼ اودؼ الي ر لخ ف دفيؼ في ر كقهلل اا  اػر 

: اق ()هلل هللا  ػؼ مسػ ك قػرؿ: ق ػو ل سػؽؿ هللا اك ا دو طيبة     حقهلل ك   حدػهلل مػؼ م ػ
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الشػػرس افزػػو؟ قػػرؿ:  ػػو مخسػػـؽ القلػػ  صػػهللكؽ اللدػػرف  قػػرلؽا: صػػهللكؽ اللدػػرف اا فػػو فسػػر 
 . (65)مخسؽـ القل ؟ قرؿ: يؽ الوقي الشقي    ا ػ ؼيو ك  بغي ك  غو ك  ودهلل

ؿ لكشػو  حػ  قرؿ الغزالي: ف لا الرش  مؼ الشرس    ذوغو   يرسة اك اك ػ  اك طلػ  مػر
ا دبرر لغي   كيبخو  شاسة هللا ملن عبرد   أا ػ  أالكف  للغ مؼ ملكو كازااوو فرلبخيػو 
مبخو بسرؿ ا دو كالذحي  ا يػف الػش ح يػؽ الػلق مبخػو بسػرؿ غيػ    ف ػؽ مبخػو  شاسػة 
هللا ااػػرلن ملػػن مػػؼ لػػيح  يشػػو ك يػػش ػ مػػهللاكة ك  رابطػػة كيػػلا سػػ بو ظػػري  كيػػؽ ا ػػف 

 .  (66)الش ح
 ا زًر   ؽف الحرسهلل. كيلا 
اازز الش ح ا ادراية بأف مثقو ا فع الغي  ملي ر في غأف مػؼ الذػدكف  الػػ اك  .4

فقو اك مشر   فإا ر قهلل ا ضن بسدركاا ر مع غي ير كلكؼ   ا ضن بأف مو فع ملي ػر 
 .  (67)غي ير

.  كالدػ   فػي ذلػغ ضػا  ر ا  سػراي فػإذا اصػرب اوػهلل اق اا ػر ك  ػة اك مػرً  ارفػػ  اف 5
( إذ قػرلؽا:  يػا اوك   ملي ر كيي   اطيا ذلغ كمثرؿ ذلغ ودهلل ااث  الك رر ل سؽلو )

 يٍَِّ سَجُمٍ عَهَىٰ انْقُشْآٌُ هَٰزَا َُزِّلَ نَىْنَب وَقَبنُىاموقهللـ مليشر غالـ مويػ فشطأطئ رتكسشر لو قرؿ اارلن: }

ٌَتٍٍَِْ   للغ يلا الد     ؽف مؼ الحرسهلل.  (68){عَظٍِىٍ انْقَشْ
الك ػػ  كالو ػػرا  كالوبػػريي كيػػؽ اف   ػػؽف الذػػخف السحدػػؽد فػػي طباػػو موك ػػ  ملػػن  .5

الذػػػػخف كيدػػػػوحق   كيدورػػػػغ   كيدػػػػوخهللمو فػػػػإذا اػػػػرؿ ك  ػػػػة قػػػػرـ الذػػػػخف الحرسػػػػهلل 
 . كالا الد     ؽف مؼ الذخف السحدؽد. (69)برلحدهلل

. الوايػػػ  اف موايػػػ  باػػػ  الشػػػرس مػػػؼ اف   ػػػؽز اوػػػهلل   ابػػػة ال سػػػرلة كالش ػػػؽة كيػػػػ 6
ف ما ػ فػي صػ ة البذػ ية فحدػهللكيػ كاو ػؽا زكاؿ الشاسػة ملػي ػ  سػر وػهللث مػع مذو  ؽ

 ثَشَشًا انهَّهُ أَثَعَثَ قبنُىاكقو اارلن: } (71){يِّثْهُنَب ثَشَشٌ إِنَّب أََتُىْ يَب قَبنُىا  قرؿ اارلن: }(70)ا مػ السرضية

 . (72){سَّصُىلً
. الخؽؼ مؼ السزاوسة كفؽات مقرهلل مؼ السقرصهلل  ػيؼ الشعػ اء كا ا ػرء فػي السشرصػ  7

كا مؽاؿ كذلغ  خوف بسوزاوسيؼ ملن مقرؽد كاوهلل ؼيحدػهلل ااػهلليػ ا اػ  فػي  ػو ااسػة 
اكػػؽف مؽاػػًر لػػو فػػي ا ا ػػ اد بسقرػػؽد  كذلػػغ مثػػو الزػػ ات مشػػهلل زكم ػػؼ كالوالميػػل مشػػهلل 
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السشزلػػة فػػي قلػػؽب ا  ػػؽيؼ كاحرسػػهلل الػػؽامعيؼ  ا سػػورذ كا اػػؽة فػػي الوػػزاوػ ملػػن ايػػو
  ك ػػػللغ الوػػػرم   حدػػػهلل الوػػػرم  كالرػػػراع  حدػػػهلل (73)السوػػػزاوسيؼ ملػػػن ايػػػو  لػػػهللة كاوػػػهللة

الرػػراع كالحدػػهلل ااثػػ  مػػر  قػػع  ػػيؼ الشعػػ اء كالسوذػػرر يؼ لك ايػػة اوػػهلليػ اف   زػػر مليػػو 
 وَأَخُى ُ نٍَُىصُفُ بنُىاقَ إِرْا ا   حدهلل ااؽة مؽس  كودهلل ا شي ادـ اوهلليسر لآلا  قرؿ اارلن: }

 . (74){عُصْجَخٌ وَََحٍُْ يِنَّب أَثٍِنَب إِنَىٰ أَحَتُّ
. اد   السحدؽد في ودػهلل الشػرس لػو: كيحػهللث يػلا مشػهلل مبرلغػة السحدػؽد فػي اظ ػرر 8

ااػ هللا اارلن مليو  رلسبرلغة في اظ رر ااسة السػرؿ اك الرػحة اك الػل رء اك اليسػرؿ اك 
هلل ركق مؼ وهللمف مارذ  ؼ م و كملي  ػؼ ا ػي طرلػ  كم ػهلل هللا  ػؼ قؽة اللاا ة كغي ير. فق

عبػػػرس كا ػػػي ي يػػػ ة: "اسػػػوايشؽا ملػػػن اايػػػرح الحػػػؽاحج برلكوسػػػرف فػػػإف  ػػػو ذق ااسػػػػٍة 
 . (75)محدؽد"

( مليو اف  ع   مش ر مر ا يؼ ا  ير ك    ذ  مسلو ر كيشبغي لسؼ اعري ت ااػ هللا )
الحػـز  و   ػر فػأف الاػيؼ وػا كااػي ا قػهللت الػشاػ كيلا مؼ امعػػ لػلات الػهللاير الوػي  ػأم  

ف أم  اظ ررير ولؽًا مشهلل الش ح ا  اا ر اف اظ  ت لؽدمهلل لسؼ مدمؼ اذا  برطشو برلػيق 
اف اظ ػػ ت لاػػهللك فرلعػػري  اصػػر وو بػػرلايؼ لسؽضػػع الحدػػهلل ا  ااشػػي رأمػػ  غػػ  الحدػػؽد 

 .  (76)ارلالـز  فأاو في ورؿ البالء موذ ن كفي ورؿ الشاػ  ري  برلايؼ
الوشرفح في مسو كاوهلل: ف لا مسر  دػ   فػي  ثيػ  مػؼ ا وػؽاؿ اذ ايػهلل الوػرم   .9

 حدهلل الورم  كالسزارع  حدهلل السزارع كالاػرلػ  حدػهلل الاػرلػ كالػؽامق  حدػهلل الػؽامق  كمػؼ 
 القليو اف ايهلل مرلسًر  حدهلل ط يبًر اك م شهللسًر  حدهلل مزارمًر ا  عغ ال اا ت. 

مؼ غي  اؽصػو الػن مقرػؽد كمػؼ غيػ  قرػهلل و  ال يرسة كطل  الير  لش دو  .10
غػ مي صػحي  كذلػغ  رل مػو الػلق م يػهلل اف   ػؽف مػهلل ػ الشعػ  فػي فػؼ مػؼ ال شػؽف اذا 
غل  مليو و  الثشرء كالسهللخ كاسو ز  ال  ح بسر  سهللخ بو  فإاو لؽ سػسع  شعيػ  لػو فػي 

زلػة اقرن البالد لدرء  ذلغ كاو  مؽاو اك زكاؿ الشاسة مشو الوي  ذػرر و   ػر فػي السش
 (77)مؼ غيرمة اك ملػ اك صشرمة اك مسرؿ كغي ير

فرذا  را  الش ح م يزة بح  الورهللر كال يرسة فأا ر احدهلل  و مػؼ اذػا  ااػو مزاوس ػر 
كيزر ق ر في الؽصػؽؿ الػن السشرصػ  كمػؼ  ػؼ ادػان عسػقرط الطػ ؼ ا اػ  لوش ػ د فػي 
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قيؼ لاػهللاكة الش ػػي برل يرسػة  كيػلا يػػؽ الػلق دمػر م ػػهلل هللا  ػؼ ا ػػي  ػؼ سػلؽؿ رأس السشػػرف
(( ويف  رف موأي  لي ؽف رحيدًر ملن السهللمشة فلسر مػرء السرػط ن ) الػن السهللمشػة )

( كالوقؽا وؽلػو فحدػهلل  م ػهلل هللا  ػؼ ا ػي ملػن ذلػغ ا  و الشرس كاقل ؽا الن رسؽؿ هللا )
  ػ  لؿ م هلل  في محرر ة ا سالـ. 

 * إِنَاىٰ  يُّاجِ ٍ  وَصُاهََْبٌٍ  ثِآٌَبتِنَاب  هَابسُوٌَ  وَأَخَاب ُ  يُىصَىٰ أَسْصَهْنَب ثُىَّك سر و ن الق  ف مؼ قـؽ ف مؽف: }

 . (78){عَبثِذُوٌَ نَنَب وَقَىْيُهًَُب يِثْهِنَب نِجَشَشٌٍَِْ أََُؤْيٍُِ فَقَبنُىا عَبنِ َ * قَىْيًب وَكَبَُىا فَبصْتَكْجَشُوا وَيَهَئِهِ فِشْعَىٌَْ

 ػة  ػراؽا مورػ ؽف بػرلوك   لػللغ الك   مؼ ق و الذخف الحرسػهلل: اذ اف   ػرر م .11
( ويف قرلؽا: مويػ ا ي طرل  مزمػ ااو ا ي قػرؿ ارف يلا س بًر في ودهلليػ للش ي   )

ٌَتٍٍَِْ يٍَِّ سَجُمٍ عَهَىٰ انْقُشْآٌُ هَٰزَا َُزِّلَ نَىْنَب وَقَبنُىااارلن: }  . (79){عَظٍِىٍ انْقَشْ

ازػػيا ملػػن السوػػزاوسيؼ امػػر وػػ  الػػهللاير: فسشذػػأ الوػػزاوػ وػػ  الػػهللاير فػػي الوػػي  .12
 .  ا ا ة فال ضيا في ر

 غهللة البخو: كيلا الد   مؼ السحدؽد.  .13
 ادلطهة انثاني: اضزار احلسد 

 للحدهلل اض ار  ثي ة كمؽاق  كايسة ملن الحرسهلل مش ر: 
الحد ة الوي اأاو قل  الحرسػهلل ووػن ارػب  السػًر فػي مدػهلل  فرلحرسػهلل  حقػؼ ا دػو  .1

 برل ػ كالغػ كالحقهلل كالبغ  كاسشي زكاؿ ااسة ا ا يؼ. 
كمؼ م اء مسلو يلا اشخ   مشزلوو في قلؽب الشػرس كيش ػ كا مشػو الػن اف  رػب   .2

 مبغؽضًر مشهلليػ. 
 ( بد   ماررضة قزرء هللا كقهللر .  ررب بدخ  هللا ) .3
 خد  الحدشرت كي د  الديئرت كا  رـ مؼ م اء مسلو ضهلل الذخف السحدؽد.   .4
 . (80)زرع الاهللاكة  يؼ ا صحرب كا قررب كا كيغ السيوسع السدلػ .5
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 ادلطهة انثانث: عالج احلسد: يتى عالج يزض احلسد ين خالل ثالثة انواع 
 الول ي  بح مة الحدهلل:  .1

 الول ي  بح موو مؼ س و مالج الحدهلل الس سة كالشرماة: 
اكػػ ار الوػػل ي   وحػػ يػ الحدػػهلل كيػػؽ ضػػ كرق عاػػو مػػؼ السح مػػرت القل يػػة فقػػهلل  . أ

مػػرءت ا  ػػرت الق  ايػػة موورليػػة فػػي الوػػل  ة مػػؼ اطػػ  السح مػػرت العػػري ة كيػػي 
 . (81)امسرؿ اليؽارح كالسح مرت البرطشة كيي ا مسرؿ القل ية كمش ر الحدهلل

. كظري  (82){ٌَقْتَشِفُىٌَ كَبَُىا ثًَِب صٍَُجْزَوٌَْ انْئِثْىَ ٌَكْضِجُىٌَ انَّزٌٍَِ إٌَِّ وَثَبَِنَهُ انْئِثْىِ ظَبهِشَ وَرَسُوارؿ اارلن: }كق
ا  ػ مر االػا بأمسػرؿ اليػؽارح ك رطشػو مػر االػا بأمسػرؿ القلػؽب  رلشيػرت البرطلػة كالك ػ  

 .  (83)كالحدهلل
الي ؽد ك ؽاو ص ة ذميسة  زم  الي ؽد كااػو لػيح  يرف اف الحدهلل مؼ ااالؽ  . ب

 (84)مؼ ااالؽ السدلسيؼ

 يَب ثَعْذِ يٍِّ أََفُضِهِى عِنذِ يٍِّْ حَضَذًا كُفَّبسًا إِميَبَِكُىْ ثَعْذِ يٍِّ ٌَشُدُّوََكُى نَىْ انْكِتَبةِ أَهْمِ يٍِّْ كَثِريٌ وَدَّقرؿ اارلن: }

 ٌَحْضُذُوٌَ اوْكقرؿ اارلن مؼ الي ؽد كودهلليػ لشاسة هللا ملن السدػلسيؼ: } (85){انْحَقُّ نَهُىُ تَجٍٍَََّ

 . (86){فَضْهِهِ يٍِ انهَّهُ آتَبهُىُ يَب عَهَىٰ اننَّبسَ
ج. اظ رر ك يرف ا مثرر كمهللح هللا اارلن لألاررر لوي ديػ مؼ وػ  الػلات لوخلػي ػ مػؼ 

فػػي ا ابػػرع. قػػرؿ ااػػرلن: الحدػػهلل كصػػ ؼ ااعػػرر السدػػلسيؼ الػػن الييػػو ا كؿ ف ػػػ قػػهللكة 
كقرؿ  (87){عَنْهُ وَسَضُىا عَنْهُىْ انهَّهُ سَّضًَِ ثِئِحْضَبٌٍ اتَّجَعُىهُى وَانَّزٌٍَِ وَانْؤََصَبسِ انًُْهَبجِشٌٍَِ يٍَِ انْؤَوَّنُىٌَ وَانضَّبثِقُىٌَ}

 انهَّاهَ  وٌََنصُاشُوٌَ  وَسِضْاىَاًَب  انهَّهِ يٍَِّ فَضْهًب ٌَجْتَغُىٌَ انِهِىْوَأَيْىَ دٌَِبسِهِىْ يٍِ أُخْشِجُىا انَّزٌٍَِ انًُْهَبجِشٌٍَِ نْفُقَشَا ِاارلن: }

 فًِ ٌَجِذُوٌَ وَنَب إِنٍَْهِىْ هَبجَشَ يٍَْ ٌُحِجُّىٌَ قَجْهِهِىْ يٍِ وَانْئِميَبٌَ انذَّاسَ تَجَىَّ ُوا وَانَّزٌٍَِ * انصَّبدِقُىٌَ هُىُ أُونَٰئِكَ وَسَصُىنَهُ

ٍ  خَصَبصَاخٌ  ثِهِاىْ  كَابٌَ  وَنَىْ أََفُضِهِىْ عَهَىٰ وٌَُؤْثِشُوٌَ أُوتُىا يًَِّّب حَبجَخً صُذُوسِهِىْ  هُاىُ  فَؤُونَٰئِاكَ  ََفْضِاهِ  شُا َّ  ٌُاى َ  وَيَا

 . (88){انًُْفْهِحُىٌَ
فو دػػي  ا  ػػرت الق  ايػػة الػػن امثػػرر اعارػػرر ملػػن اا دػػ ػ كاخلػػي ػ مػػؼ الحدػػهلل كيػػل   

اركع اعمثلػة فػي ورد ػة اػ)اي )م ػهلل الػ وسؼ  ػؼ مػؽؼ( مػع الورري  اف اعاررر ض  ؽا 
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) داهلل  ؼ ال  يع ا ارررق( اللق قرؿ لا هلل ال وسؼ: اف لي بدورارف كزكمورف فأاع  الن 
 .  (89)البدورايؼ ام سر اميبغ فوأال  كالن الشدرء ام سر اايبغ فأطلق ر فواوهلل فووزكم ر

ح فػي طلػ  ا اػ ة  ػهللً  مػؼ الوشػرفح كالوشػرف (90)د. اػؽفي  ال ػهللمو اق الػبطػة دؿ الحدػهلل
اق ملن ا ا ة كي ؽف   لؿ السرؿ  (91){انًُْتَنَبفِضُىٌَ فَهٍَْتَنَبفَشِ رَٰنِكَ وَفًِملن الهللاير قرؿ اارلن: }

 كالش ح كاز ية الش ح برلسبرورت برلؿيرـ كالريرـ كالرهللقة. 
هللا مليػػو ك  ق. الوػل ي  بػػأف مشعػػ  ا ادػػرف الػن مػػؼ يػػؽ اسػػ و مشػو ووػػن  ذػػ   ااسػػة 

 مشع  الن مؼ يؽ املن مشو فال م ضن  شاسة البررق مليو. 
 . مالج اسبرب الحدهلل بسزرداا ر: 2

كيوػ يلا الاالج مؼ االؿ مارلية اسبرب الحدػهلل بسػر  زػردير مػؼ صػ رت ودػشة ا اقػي 
 برلش ح ا ادراية الن الوخلف مؼ يلا الس ل كمش ر: 

سػ   يػالؾ مػؼ  سولك ػر مثػو قػرركف الاي  اك الغ كر: اف يلا الرػ ة اكػؽف  . أ
 أُوتٍِتُاهُ  إًَََِّاب  قَابلَ اللق مرء ذ    في الق  ف الك يػ مشهللمر اغو  باسلػو قػرؿ ااػرلن: }

فكرا  الشويية في ا ر ػة اعمػ  السػؽت كال ػالؾ قػرؿ ااػرلن:  (92){عِنذِي عِهْىٍ عَهَىٰ

الوحلي برلوؽاضع كغ   البررق ؼيي  ملن ا ادرف  (93){انْؤَسْضَ وَثِذَاسِ ِ ثِهِ فَخَضَفْنَب}
( ااػػرلن ملػػن مػػر اااػػػ مليػػو كاف   ػػؽف ملػػن  قػػيؼ اف ا مػػ   لػػو  يػػهلل هللا )

  اطي مؼ  ذرء كيسشع مؼ  ذرء. 

الخؽؼ مؼ فؽت السقرصهلل كيي ال حرسة كطل  الير : كيػلا الدػ   الػلق مػددق  . ب
للحدهلل موػ مالمو مؼ االؿ السؽاؾا الالسية اليؽميػة الوػي  يػهللم ر السرػل  اك 
الهللاعية اك الؽامق كالؿيرـ  وط يق ر ك للغ موػ الاالج مػؼ اػالؿ ضػ ب ا مثلػة 

 للدل  الرل . 

 كج الن الػ ـك ك ػرف مػؼ  ػيؼ افػ اد اليػي   بػرر ( اسرمة  ؼ زيهلل للخلقهلل ام  الش ي ) .1
( قرحػهلل اليػي   ػرف   مويػركز الرحربة كقردة السدلسيؼ ملن ال غػ مػؼ اف اسػرمة )

 مس   الورساة مذ . 
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( مػؼ قػردة اليػي  ا سػالمي مزؿ امي  السدمشيؼ مس   ػؼ الخطػرب ارلػهلل  ػؼ الؽليػهلل ) .2
ؿ ارلػػهلل قؽلوػػو السذػػ ؽرة: )ااػػر   لسحرر ػػة الػػ ـك ب )ا ػػي م يػػهللة مػػرم   ػػؼ اليػػ اح( فقػػر

 . (94)اوررب مؼ امو ا ي ب   كمس  كلكؼ اوررب في س يو هللا(

ج. و  الش ح: كمالمو بح  الخي  لألا يؼ كا  ية الش ح ملن ا سػوس ارية كالسهللاكمػة 
 . (95)(: "اي  الاسو ادكمو كاف قو"ملن يلا قرؿ رسؽؿ هللا )

لة مػؼ اػالؿ مقر لو ػر فػي هللا كالوػأاي كالرػ   د. الاػهللكة كالبغزػرء: كمػالج يػل  السدػأ
مػػؼ الػػز ت كا يػػرد ا مػػلار لسػػؼ اسػػرء كمقر لػػة ا ودػػرف برةودػػرف كذ ػػ  سػػي  الدػػل  

 كالررلحيؼ. 
اػػرف لدػػيهللار ملػػي ا ػػؼ الحدػػيؼ السلقػػ   ػػزيؼ الار ػػهللمؼ مرريػػة كقػػهلل قرمػػ  مػػ ة ارػػ  لػػو 

م ػو فذػيو فسػر اف رفػع السرء في كضؽحو ليو ػر للرػالة فؽقػع ا   يػا مػؼ مػهللير ملػن ك 
{  قرؿ:  عس  غيزػي فقرلػ  انْغٍَْظَ وَانْكَبظًِِ َ (  قؽؿ: }بر   ل ر وون قرل : اف هللا )

{ فقػػرؿ ل ػػر: م ػػؽت مشػػغ فقرلػػ  اليرريػػة قؽلػػو اننَّاابسِ عَااٍِ وَانْعَاابفِ َ }اليرريػػة قؽلػػو ااػػرلن: 

 . (96)و ة { قرؿ: اذي ي فأاغِ انًُْحْضِنِ َ ٌُحِتُّ وَانهَّهُ اارلن: }
ق. الواػزز كالوك ػػ :  سػػر  ػرف ف مػػؽف موك ػػ ًا ملػن مؽسػػن ك شػػي اسػ احيو ك ػػللغ الشسػػ كد 
موك  ًا ملن الش ي ا  اـيػ كغا  بر و كمالج يلا الد   موػ برلوؽاضػع كاف الوؽاضػع مػؼ 

(  سػػػر مػػػرء فػػػي ا اػػالؽ الوػػػي مػػػرب   ػػػر ا سػػػالـ الوػػػي اسثػػو برلح يػػػ  السرػػػط ن )
( فسهلل مهلل  اليو كيي ا اا  فقرؿ لػو الش ػي: م ػاًل كؾا امرـ الش ي )الحهللمف: "اف رماًل 

 .  (97)مليغ فإاي لد  بسلغ ااسر اار ا ؼ ام أة  را  اأاو القهللمهلل
( ااػو داػو السدػيهلل كمػ  بيشػ  ك سر اقو مؼ اميػ  السػدمشيؼ مسػ   ػؼ م ػهلل الازيػز )

و بسػ كر : ا  اػ ت غخف كيؽ ارحػ فرسويقق يلا ال مو فقرؿ عمي  السدمشيؼ ويشسر افزمػ
يو اا  وسرر فسر  رف مؽاب مس   ؼ م هلل الازيػز ا  اف قػرؿ ردًا ملػن  ػالـ ال مػو )يػو 

  كمسػ   ػؼ م ػهلل الازيػ  يػؽ مػر يػؽ مػؼ (98)اا  وسرؿ( قرؿ:   اار مس   ػؼ م ػهلل الازيػز
 ويف الؽ  ة كالح ػ كالدلطرف كلكؼ يلا لػ مزد  ا  اؽاضاًر. 

ملػػن الذػػخف السحدػػؽد كالػػلق ا ولػػن  ابػػررؾ كااػػرلن: ااسيػػا ا  سػػرف كا اػػالص ا .3
كيوػ ذبػغ  (99)برلحدهلل اف  دان الن ااسيا ماراي ا  سرف كا االص ا اارلن في قلبو

 هللكاـ ا ذ رر الش ؽية الذػ ي ة كقػ اءة   ػة الك سػي ق ػو اؽمػة ك ػرف  دػوايل بػرلساؽذايؼ 



 ......................................................................... الحسد في الفكر اإلسالمي    

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
                                                                                                59  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                              
 صفر 1                                                                                                 

 هــ1111                                                                                                                
  

                                                                                                    أيلول 03                                                                                                                       
 م1319                                                                                                                

 311                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

دػوايل بػرلساؽذايؼ مػؼ غػ  (  رف  ق أ   ة الك سي ق و اؽمػة ك ػرف  فإف رسؽؿ هللا )
 . (100){حَضَذَ إِرَا حَبصِذٍ شَشِّ وَيٍِ الذيطرف كيسزة كلسزة ك }

كمػؼ الزػػ كريرت ا  سرايػة مشػػهلل الذػػخف السحدػؽد اف  الػػػ اف يػػلا ا مػ  كيػػؽ الحدػػهلل 
مقػػػهللر مػػػؼ هللا ااػػػرلن فاليػػػو ال ضػػػر بقػػػهللر هللا ااػػػرلن ليطسػػػئؼ قلبػػػو فسػػػع ااسػػػا ا  سػػػرف 
كا موقػػرد بػػأف هللا يػػؽ الشػػرفع كالزػػرر فدػػؽؼ  قػػو الزػػ ر كمػػؼ يػػلا السػػ ل ك رلوػػرلي 

 الخالص مشو. 
مػػل   ا ػػؼ الؿػػيػ فػػي دفػػع غػػ  الحرسػػهلل مػػؼ السحدػػؽد مذػػ ة  كفػػي مػػالج الحدػػهلل ا زػػرً 

 اسبرب: 
 الواؽذ بر  مؼ غ   كالوحرؼ بو كا لويرء اليو.  .1
 اقؽت هللا كو عو مشهلل ام   كا يو.  .2
 الر   ملن مهللك  كاف    قرالو ك   ذ ؽ  ك   حهللث اؽيو بأذا  اصاًل.  .3
 الوؽ و ملن هللا  فسؼ موؽ و ملن هللا ف ؽ ودبو.  .4
 ف اغ القل  مؼ ا غوغرؿ بو كال ك  ؼيو.  .5
 ا ؾبرؿ الن هللا كا االص لو.   .6
 اي يهلل الوؽ ة الن هللا مؼ اللاؽب الوي سلط  مليو امهللاء .  .7
 الرهللقة كا ودرف مر ام شو.  .8
 وَنَاب  انْحَضَانَخُ  تَضْاتَىِي  وَنَاب  اط رء ارر الحرسػهلل كالسػدذق برةودػرف اليػو قػرؿ ااػرلن: } .9

 . (101){حًٍَِىٌ وَنًِ  كَؤَََّهُ عَذَاوَحٌ وَثٍَْنَهُ ثٍَْنَكَ انَّزِي فَئِرَا أَحْضٍَُ هًَِ ثِبنَّتًِ ادْفَعْ انضٍَِّّئَخُ

 (102)(الوؽويهلل الخرلف ا ) .10

 مالج ا صربة مؼ الايؼ: 
 سو  محرسؼ مؼ  خذن مليو ا صربة برلايؼ:  .1

مشو: سو  محرسػؼ  مػؼ  خػرؼ قرؿ ا ؼ الؿيػ روسو هللا: كمؼ مالج ذلغ ا زًر كا وو از 
 . (103)مليو الايؼ بسر م دير مشو
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( رأت صػػ يًر مليحػػًر فقػػرؿ: دسػػسؽا اؽاوػػو لػػئال ارػػيبو الاػػيؼ كماشػػن مػػ كت اف مثسػػرف )
دسػػػسؽا اؽاشػػػو: اق سػػػؽدكا  كالشؽاػػػة: الشقػػػ ة الوػػػي اكػػػؽف فػػػي ذقػػػؼ الرػػػ ي كيػػػي محػػػو 

 .  (104)الحدؼ
 ق اءة فراحة الكورب ك  ة الك سي:  .2

( سػسع اؿيزػًر مػؼ فؽقػو ف فػع عبػرس قػرؿ: " يشسػر م  يػو قرمػهلل مشػهلل الش ػي )مؼ ا ػي 
رأسو فقرؿ: يلا برب مؼ الدسرء فو  اليػـؽ لػػ   ػو  قػ  ا  اليػؽـ فشػزؿ مشػو ملػغ فقػرؿ: 
يلا ملغ اػزؿ الػن ا رل لػػ مشػزؿ قػ  ا  اليػـؽ فدػلػ كقػرؿ: ابذػ   شػؽريؼ أكايو سػر لػػ 

كاػػػؽاايػ سػػػؽرة البقػػػ ة لػػػؼ اقػػػ أ بحػػػ ؼ مش سػػػر ا  مدا سػػػر ا ػػػي ق لػػػغ فراحػػػة الكوػػػرب 
 . (105)امطيوو"

(: اف لكو غيء سشرمًر كسشرـ الق  ف سؽرة البق ة كمؼ ا ي ي ي ة قرؿ: قرؿ رسؽؿ هللا )
في سػػػػر   ػػػػة سػػػػيهللة اق القػػػػ  ف    اقػػػػ أ فػػػػي  يػػػػ  ؼيػػػػو غػػػػيطرف ا ؿ اػػػػ ج مشػػػػو   ػػػػة 

 .  (106)الك سي
 ق اءة سؽرة ا االص كالساؽذايؼ:  .3

(: "اقػ أ قػو يػؽ هللا اوػهلل كالساػؽذايؼ ( قرؿ: قرؿ رسؽؿ هللا )هللا  ؼ و ي  ) مؼ م هلل
 . (107)ويؼ اسدي كويؼ اري   الث م ات اكؽيغ مؼ  و غيء"

(  رف اذا اكت الن ف اغو مسو  ؽيو  ػ ا ف فقي سػر ( اف رسؽؿ هللا )كمؼ مرحذة )
امؽذ   ب الشرس  ػ  سد    سػر فق أ في سر: قو يؽ هللا اوهلل  كقو امؽذ   ب ال لا  كقو 

مػػر اسػػوطرع مػػؼ مدػػهلل  م ػػهللأ ملػػن رأسػػو ككم ػػو كمػػر اق ػػو مػػؼ مدػػهلل    اػػو ذلػػغ  ػػالث 
 . (108)م ات"

 السحرفعة ملن اذ رر الربرح كالسدرء:  .4
(: مػر مػؼ ( قػرؿ: قػرؿ رسػؽؿ هللا )كمؼ يل  ا ذ رر مر ركق مؼ مثسرف  ؼ م رف )

بدػ هللا اللق    ز  مو اسسو غيء في  م هلل  قؽؿ في صبرح  و مـؽ كمدرء  و ليلة:
 . (109)ا رل ك  في الدسرء كيؽ الدسيع الاليػ  الث م ات لػ  ز   غيء

كاكؽف ال ؾيػة ب) ػرت القػ  ف الكػ يػ فوقػ أ: الحسػهلل ك  ػة الك سػي  ال ؾية الذ عية كالهللمرء:  .5
ك ػػللغ  كاػػؽاايػ سػػؽرة البقػػ ة كالساػػؽذات اايػػهللير  ػػالث مػػ ات كالقػػ  ف  لػػو غػػ رء بػػال غػػغ

 ا دعية السأ ؽرة مع الباهلل مؼ ال هللع كالذ  يرت كااليا الوسرحػ كالخ ز كغي  ذلغ. 
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 الر   ملن  يهلل الحدؽد:  .6
فلؽ كؾا السدلػ مشهلل  و  لسة اقرؿ لو كمشػهلل  ػو اعػ ة مشعػ    ػر اليػو  لسػر ملػػ كلقزػن 

 مس    لو في يػ كاكهلل ف ضن الشرس غر ة   اهللرؾ. 
 ا غودرؿ:  .7

اأاهللار اف اوهلل الشرس ودػهلل ااػ  بػرلايؼ فإاشػر اطلػ  مػؼ الحرسػهلل اف موؽضػأ كيوػ ذلغ اذا 
في اارء  ػ اأال يلا السرء كارػبو ملػن رأس كظ ػ  السحدػؽد مػؼ ال ػو في ػ أ بػأذف هللا 

( ا ج كسػرركا اارلن فاؼ ا ي امرمة  ؼ س و  ؼ وشيا اف ابر  وهلل و اف رسؽؿ هللا )
مػؼ اليح ػة اغودػو سػ و  ػؼ وشيػا ك ػرف  ماو احؽ م ة  وون اذا  راؽا بذا  الخػ از

رماًل ا ي  ودؼ اليدػ كاليلهلل فشع  اليو مرم   ؼ ر ياة ااؽ  شي مهللق  ؼ  ا  كيػؽ 
( فقيػو لػو:  غودو فقرؿ: مر رأم   رليـؽ كا  ملهلل مخبأة فلػب  بدػ و فػأان رسػؽؿ هللا )
سؽف ؼيو  مؼ  ر رسؽؿ هللا يو لغ في س و؟ ءهللا مر  م فع رأسو كمر   يا قرؿ: مو او 

( مػرم ًا فوػػيق م يػو كقػرؿ: اوهلل؟ قػرلؽا: اعػ  اليػو مػرم  ا ػؼ ر ياػة فػهللمر رسػؽؿ هللا )
مالـ  قوو اوهلل ػ اار  يال اذا رأم  مر  ايبغ       ػ قرؿ لو: اغودػو لػو فغدػو كم ػو 
كيهلل و كم فؿيو كر  ويو كاط اؼ رمليو كداالو ازار   ػ ص  ذلغ السػرء مليػو  رػبو رمػو 

كظ    كمؼ ال و   ؼ    ئ القهللح كراء  ف او بو ذلغ ف اح سػ و مػؼ الشػرس ملن رأسو 
 . (110)ليح بو بأس

كاذا رأت اوػػهلل ػ مػػؼ اايػػو اك ا دػػو اك مػػؼ مرلػػو مػػر  ايبػػو فليػػهللع برل   ػػة فػػإف الاػػيؼ 
 .  (111)وا
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 اخلامتة
 امر الشورحج اللق اؽصو الي ر البحف: 

مؼ اسبرب ا ذت كالالاب للش ح الحدهلل فاشهللمر م يهلل ا ادػرف صػ ؼ يػلا ا ذت  .1
 كالالاب ا    ؽف ودؽدًا. 

اف الحدهلل الا لئيػ ف ؽ مؽ و برعدان فػرعدان مػؼ ا قػررب كاعا ػرء كالساػررؼ  .2
 كالخلطرء كا اؽاف. 

مػؼ السغػػشػ الحدػؼ اف   ػػؽف مذػي ؾ كاليطػػغ كصػحبغ افزػػو مشػغ  فػػي الالػػػ  .3
  كالسرؿ.

اذا  رف الررو  قؽير, فيهللفع مشغ بقؽاو كاذا  رف صرو  مػرؿ ؼي يػهللؾ مػؼ مرلػو  .4
 اك صرو  مر  فوقزي ورموغ بيريو اك صرو  دمؼ فوزداد صالوًر برالوو. 

 و ػ الحدهلل الوح يػ برلهللليو القطاي.  .5
 يشرؾ اؽمرف للحدهلل مسشؽع كمدسؽح يسر الحدهلل كالػبطة.  .6
ر ملػػن ط فػػي اؿػػي  فرلحرسػػهلل ا يػػف الحرسػػهلل كالاػػرحؼ  يش سػػر فػػ ؽ كاضػػ  ف سػػ .7

 الش ح كالارحػ قهلل   ؽف املن درمة مؼ الرالح. 
8.  .  كيشرؾ ف ؽ كاض   يؼ السشرفدة كالحدهلل  فرلسشرفدة مذ كمة كالحدهلل محـ 
 مشذأ الحدهلل مؼ اسبرب مرهللرير مؼ الحرسهلل اك السحدؽد.  .9

الحدهلل مػ ل مػؼ امػ ال القلػؽب لػو مػالج اعػ ق كمسلػي  سػر كرد فػي الكوػرب  .10
 دشة كاقؽاؿ الالسرء. كال

 يشرؾ امؽر  ي  اعال   ر مشهلل الوارمو مع الحرسهلل  اقرء غ  .  .11
 ()اف يلا الاسو م هلل بذ ق ارضع للخطػأ كالرػؽاب فسػر  ػرف ؼيػو مػؼ وػا فسػؼ هللا 

 كمر  رف اطأ فسؼ ا دي كالذيطرف. 
الل ػ مرفشر مؼ غػ  الحدػهلل كالحدػرد  كاسػأؿ هللا الاعػيػ بسشػو ك  مػو اف م ػهللمشر عودػؼ 
ا االؽ ااو   م هللق عودش ر ا  يؽ كاف  ر ؼ مشر سيئ ر ااو    رػ ف ر ا  يػؽ كاف 
 ر ؼ مشر الدؽء كال حذرء كال وؼ مر ظ   مش ر كمر بطػؼ كاف  يش شػر ا فػرت كمدػرك  

 الر رت. 
 ف  ياو يلا الاسو ارلرًر لؽم و الك يػ ااو كلي ذلغ. كاسألو اارلن ا
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ؽام  
                                                           

 (.  54سؽرة الشدرء    ة: ) (1)
 (.  109سؽرة البق ة    ة ) (2)
 (.  5سؽرة ال لا    ة ) (3)
اا مػػو الط  ااػػي فػػي السايػػػ الك يػػ   احقيػػا: وسػػهللق  ػػؼ م ػػهلل السييػػهلل الدػػل ي  م وبػػة الالػػـؽ كالح ػػػ   (4)

(  كقػػػرؿ 7449  رقػػػػ )3/463(  كصػػػرو   شػػػز الاسػػػرؿ  8157رقػػػػ ) 8/309ـ  1983  2السؽصػػػو  ط
 .  8/87ال يثسي  رمرلو  قرب: 

 .  135مخورر الرحرح  برب )ودهلل(  ص (5)
 .  http://www.alwarraq.com 1/85مخذ ق  مؽقع الؽراؽ اسرس البالغة  الز  (6)
. 3/148لدػػرف الاػػ ب  ا ػػؼ مشعػػؽر  دار صػػردر   يػػ كت  الطباػػة ا كلػػن    اػػرمج السحػػهللث السيػػراي:  (7)

 . 1/1956  كارج الا كس  للز يهللق: 1/128كيشع : الرحرح في اللغة  اليؽي ق  مؽقع الؽراؽ: 
ـ  احقيػا: طػري  اوسػهلل 1979  ا ػؼ اع يػ   الس وبػة الالسيػة   يػ كت  الش ر ة في غ ي  الحهللمف كاع ػ  (8)

 .  1/956الزكاق كمحسؽد   الطشروي: 
 .  1/66ق  1379فو  البررق غ ح صحي  البخررق    ؼ وي  الادقالاي  دار السا فة   ي كت   (9)

 .  10/482السرهللر ا دو:  (10)
ق  1392  2دار اويػػرء الوػػ اث الا  ػػي   يػػ كت  طغػػ ح الشػػؽكق ملػػن صػػحي  مدػػلػ  لجمػػرـ الشػػؽكق   (11)

 .2/206. كيشع : ريرل الررلحيؼ  لجمرـ الشؽكق  6/97
 .   3/189اويرء ملـؽ الهللمؼ  لجمرـ الغزالي   (12)
 .  383الو دي  الؿيػ    ؼ الؿيػ  ص (13)
 .  1/4938ا دي  الوح ي  كالوشؽي   للذي    العري   ؼ مرغؽر:  (14)
 .  http://www.altafsir.com  8/133مشع : في ضالؿ الق  ف  سيهلل قط   مؽقع الو رسي    (15)
 .  231الط  الش ؽق    ؼ الؿيػ  ص (16)
 .  28الق  ف كالالػ  للهلل وؽر م هلل ال زاؽ اؽفو  ص (17)
 .  572الو دي  الؿيػ    ؼ الؿيػ  ص (18)
 . 29-26رسرلة الحرسهلل كالسحدؽد  اليروق  ص (19)
 (.  9ال لا    ة )سؽرة  (20)
  رقػػ 5/266(  كال ي قػي فػي غػا  ا  سػرف  4905  رقػ )4/427اا مو ا ؽ داكد  برب في الحدهلل   (21)

(6608  .) 
 (.  6690  رقػ )8/8(  كمدلػ: 5718  رقػ )5/2253اا مو البخررق:  (22)
 (.  9سؽرة الحذ     ة ) (23)
 (.  89سؽرة الشدرء    ة ) (24)
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 (.  120)سؽرة  ؿ مس اف    ة  (25)
 .  2/206ريرل الررلحيؼ  لجمرـ الشؽكق   (26)
 . 3/190مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (27)
 . 8/330مشع : ا دي  السشرر    رغهلل رضر  (28)
 . 3/188مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ   (29)
 . 29-26رسرلة الحرسهلل كالسحدؽد  اليروق  ص (30)
 .  759مشع : الو دي  الؿيػ    ؼ الؿيػ  ص (31)
 . 2/231  ك هللاحع ال ؽاحهلل: 577مشع : الو دي  الؿيػ  ص (32)
 (.  51سؽرة القلػ    ة ) (33)
 الو دي  الؿيػ الدر ا.  (34)
 . 3/189مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (35)
 (.  34سؽرة فرل     ة ) (36)
 . 3/189مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (37)
 (.  109سؽرة البق ة    ة ) (38)
 .  2/18يػ  ا ؽ ال هللاء ا ؼ  ثي   ا دي  الق  ف الاع (39)
 (.  54سؽرة الشدرء    ة ) (40)
 .  5/252ا دي  الق ط ي:  (41)
  كاويػػرء ملػػـؽ الػػهللمؼ: 1/383مشعػػ : الش ر ػػة فػػي غ يػػ  الحػػهللمف كا  ػػ   لسيػػهلل الػػهللمؼ ا ػػؼ ا  يػػ    (42)

 (.  5026  رقػ )3/189
 (.  1930  رقػ )2/201(  كمدلػ: 7091  رقػ )6/2737اا مو البخررق:  (43)
 (.  21سؽرة الحهللمهلل    ة ) (44)
 (.  26سؽرة السط  يؼ    ة ) (45)
( كقػػرؿ: يػػلا وػػهللمف صػػحي  1510   قػػػ )1/574(  كالحػػراػ: 1680  رقػػػ )2/54اا مػػو ا ػػؽ داكد   (46)

 ملن غ ط مدلػ كلػ  خ مر . 
 . 3/192مؼ: مشع : اويرء ملـؽ الهلل (47)
 . 135مشع : مخورر الرحرح  لل ازق  برب )ودهلل(  ص (48)
 . 3/189مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ  للغزالي   (49)
 (.  109سؽرة البق ة    ة: ) (50)
 (.  26سؽرة السط  يؼ    ة ) (51)
 . 3/192اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (52)
 (.  26-22سؽرة السط  يؼ    ة ) (53)
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 (.  1930  رقػ )2/201(  كمدلػ: 7091  رقػ )6/2727اا مو البخررق:  (54)
 (.  48   قػ )1/236(  كا ؼ ويرف: 3674  رقػ )3/1310اا مو البخررق:  (55)
  2اا مو اوسهلل  ؼ وش و  مدػشهلل ا مػرـ اوسػهلل  احقيػا: غػاي  ا راػدكط كااػ كف  مدسدػة ال سػرلة  ط (56)

  1حي  الدػػػػػشؼ الك ػػػػػ ت  دار الكوػػػػػ  الالسيػػػػػة   يػػػػػ كت  ط)  كالشدػػػػػر12697   قػػػػػ )20/124ـ  1999
 (   10699  رقػ )6/215ـ  احقيا: م هلل الغ رر سليسرف ال شهللارق  سيهلل  د كق ودؼ  1991

 . 3/189اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (57)
 . 187-3/186مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ   (58)
 (.  34سؽرة البق ة    ة ) (59)
 (.  17-12سؽرة ا م اؼ    ة ) (60)
 . 3/192,193مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ   (61)
 (.  118سؽرة  ؿ مس اف    ة ) (62)
 .  1/1406اليرمع عو رـ الق  ف  للق ط ي   (63)
 . 54/335ا دي  الذا اكق   (64)
 .  2/669اا مو ا ؼ مرمو  الدلدلة الرحيحة   (65)
 . 194-3/192مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ   (66)
 . 193-3/192مشع : السرهللر ا دو   (67)
 (.  31سؽرة ا وزاب    ة ) (68)
 مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ  السرهللر الدر ا.  (69)
 . 194-3/192مشع  ا ويرء الدر ا   (70)
 (.  15سؽرة  ح    ة ) (71)
 (.  94سؽرة ا س اء    ة ) (72)
 . 194-3/192مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ   (73)
 (.  8س ة مؽس     ة ) (74)
 (.  6655  رقػ )5/277(  كال ي قي في غا  ا  سرف: 183  رقػ )20/94ي: اا مو الط  اا (75)
 .  177ودهلل الخرط   ا ؼ اليؽزق  ص (76)
 . 3/194مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (77)
 (.  47-54سؽرة السدمشؽف    ة ) (78)
 (.  31سؽرة الزا ؼ    ة ) (79)
 .  29-26كالسحدؽد  ص  كرسرلة الحرسهلل 189-3/188مشع : اويرء ملـؽ الهللمؼ:  (80)
 .  1/118مشع : السدو رد مؼ قرف ا ا يرء  د.م هلل الك يػ زيهللاف:  (81)
 (.  12سؽرة ا اارـ    ة ) (82)
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 .  1/8ا دي  السشرر  ا لؽسي   (83)
 مشع : السدو رد مؼ قرف ا ا يرء  ا دو.  (84)
 (.  109سؽرة البق ة    ة ) (85)
 (.  54سؽرة الشدرء    ة ) (86)
 (.  100الوؽ ة    ة )سؽرة  (87)
 (.  9سؽرة الحذ     ة ) (88)
 .  82مشع : صؽر مؼ ويرة الرحربة  ص (89)
 .  1/119مشع : السدو رد مؼ قرف ا ا يرء:  (90)
 (.  26سؽرة السط  يؼ    ة ) (91)
 (.  78سؽرة القرف    ة ) (92)
 (.  81سؽرة القرف    ة ) (93)
 .   1/124مشع : السدو رد مؼ قرف ا ا يرء:  (94)
 (.  8584  رقػ )2/350(  كاوسهلل: 4240  رقػ )2/1417اا مو  ؼ مرمو:  (95)
 .  116ـ  ص2010  2مشع : اايح السدمشيؼ  ص ؽؾ ساهلل هللا السخورر  م وبة الش زة  بغهللاد  ط (96)
 (.  1260  رقػ )2/63(  كالط  ااي في ا كس : 3733  رقػ )2/506اا مو الحراػ في السدوهللرؾ   (97)
 .  112السدلػ  صالا  (98)
 .  1/127مشع : السدو رد مؼ قرف ا ا يرء:  (99)

 (.  5ال لا    ة ) (100)
 (.  34سؽرة فرل     ة ) (101)
 .  585,594الو دي  الؿيػ    ؼ الؿيػ  ص (102)
 .  594الو دي  الؿيػ    ؼ الؿيػ  ص (103)
 . 13/116غ ح الدشة  للبغؽق:  (104)
 .  3/138كالشدرحي: (  1828  )2/198اا مو مدلػ   (105)
 (.  2787(  كالو ملق )6019اا مو م هلل ال زاؽ ) (106)
 (.  3575(  كالو ملق )5082اا مو ا ؽ داكد ) (107)
 (.  3402  رقػ )5/473(  كالو ملق: 4729  رقػ )4/1916اا مو البخررق:  (108)
 (.  3869(  كا ؼ مروو )446  )1/62اا مو اوسهلل:  (109)
 (.  6756)  3/486اا مو اوسهلل:  (110)
 (.  10872  رقػ )6/256(  كالشدرحي في الك  ت: 15738  رقػ )3/447اا مو اوسهلل:  (111)
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 ادلصادر
 _الق  ف الك يػ. 

__ريرل الررلحيؼ  لجمرـ الشؽكق  احقيا: د.مري   رسيؼ ال حو  مؽقع ميهلل ال ؽاحهلل. 
http://www.saaid.net.  . 

_غا  ا مرف  ال ي قي ا ؽ ب   اوسهلل  ؼ الحديؼ ال ي قي  احقيا:   الدايهلل بديؽاي زغلؽؿ  دار الكو  
 ق. 1410  1الالسية   ي كت  ط

 _سشؼ ا ي داكد  ا ؽ داكد سليسرف  ؼ ا غاف الديدوراي  دار الكورب الا  ي   ي كت. 
ا ؽ م هلل هللا البخررق اليا ي  احقيا:  _صحي  البخررق  اليرمع الرحي  السخور      ؼ اسسرميو

 ـ. 1987  3 ي كت  ط -د.مرط ن دم  البغر  دار ا ؼ  ثي   اليسرمة
_ صحي  مدلػ  اليرمع الرحي  السدسن صحي  مدلػ  ا ؽ الحديؼ مدلػ  ؼ الحيرج  ؼ مدلػ القذي ق 

  ي كت.  - ي كت  دار ا فرؽ اليهللمهللة -الشيدر ؽرق  دار الييو
 اوسهلل  ؼ وش و  اوسهلل  ؼ وش و ا ؽ م هلل هللا الذيبراي  مدسدة ق طبة  القري ة.  _ مدشهلل ا مرـ

  ي كت.  -_سشؼ  ا ؼ مرمو     ؼ مزيهلل ا ؽ م هلل هللا القزكيشي  احقيا:   فداد البرقي  دار ال ك 
 هلل _السايػ ا كس   ا ؽ القرسػ سليسرف  ؼ اوسهلل الط  ااي  احقيا: طررؽ  ؼ مؽل هللا  ؼ    م

 ق. 1415القري ة   -السحدؼ  ؼ ا  اـيػ الحديشي  دار الح ميؼ
_السدوهللرؾ ملن الرحيحيؼ     ؼ م هلل هللا ا ؽ م هلل هللا الحراػ الشيدر ؽرق  احقيا: مرط ن م هلل القردر 

 ـ. 1990  1 ي كت  ط -مطر  دار الكو  الالسية
ق الدلسي  احقيا: اوسهلل   غرا  _اليرمع الرحي  سشؼ الو ملق     ؼ عيدن ا ؽ عيدن الو مل

  ي كت.  -كاا كف  دار اويرء الو اث الا  ي
_سشؼ الشدرحي الك  ت  اوسهلل  ؼ غاي  ا ؽ م هلل ال وسؼ الشدرحي  احقيا: د.م هلل الغ رر سليسرف الش هللارق  

 ـ. 1991  1 ي كت  ط -سيهلل  د كق ودؼ  دار الكو  الالسية
  ؼ وبرف  ؼ اوسهلل ا ؽ وراػ الوسيسي البدوي  احقيا: غاي  _صحي  ا ؼ ويرف  و اي  ا ؼ  لبرف   

 ـ. 1993  2 ي كت  ط -اعرادكط  مدسدة ال سرلة
_السايػ الك ي   ا ؽ القرسػ سليسرف  ؼ اوسهلل الط  ااي  احقيا: وسهللق  ؼ م هلل السييهلل الدل ي  م وبة 

 ـ. 1983  2السؽصو  ط -الالـؽ كالح ػ
 فارؿ  مالء الهللمؼ ملي  ؼ ودرـ الهللمؼ السوقي ال شهللق ال  يرف غؽرق  _اشز الاسرؿ في سشؼ ا قؽاؿ كا

 ـ. 1981  5ق(  احقيا: ب  ق ويراي  ص ؽة الدقر  مدسدة ال سرلة  ط975)ت: 
 ـ. 1983  1الكؽي   ط -ق(  دار ال سرلة666_مخورر الرحرح     ؼ ا ي ب   ال ازق  )ت: 

 .  http://www.alwarraq.com_اسرس البالغة  الزمخذ ق  مؽقع الؽراؽ  
  ي كت  الطباة ا كلن.  -_لدرف الا ب  ا ؼ مشعؽر  دار صردر

 .  http://www.alwarraq.com_الرحرح في اللغة  اليؽي ق  مؽقع الؽراؽ  
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 _ارج الا كس  للس ازن الز يهللق     ؼ    ؼ م هلل ال زاؽ الحديشي  دار لي ير   شغرزق  )د.ت(. 
 ي  الحهللمف كا     ميهلل الهللمؼ ا ؽ الداردات ا ؼ ا  ي   احقيا: طري  اوسهلل الزاكق _الش ر ة في غ

 ـ. 1979 ي كت   -كمحسؽد الطشروي  الس وبة الالسة
 ق. 1379 ي كت   -_فو  البررق غ ح صحي  البخررق  ا ؼ وي  الادقالاي  دار السا فة

 ق. 1392  2 ي كت  ط -_غ ح الشؽكق ملن صحي  مدلػ  ا مرـ الشؽكق  دار اويرء الو اث الا  ي
ق(  كا هللمو السغشي مؼ مسو ا س رر في ا س رر  505_اويرء ملؽـ الهللمؼ  ا مرـ ا ؽ ورمهلل الغزالي  )ت: 

    )د.ت(. مر -ع ي فزو الا اقي  دار الحهللمف  ال  مرمع ا زي   الس وبة الويررية الك  ت 
 .  http://www.ALTafassir.com_الو دي  الؿيػ  ا ؼ ؾيػ اليؽزية  مؽقع الو رسي  الذرملة  

 لي ير.  -_ا دي  الوح ي  كالوشؽي   الذي  العري   ؼ مرغؽر  الهللار الوؽادية  الهللار اليسريي ية
 ـ. 1980  9ل شرف  ط-_في ضالؿ الق  ف  سيهلل قط   دار الذ كؽ   ي كت

ق(  671اليرمع عو رـ الق  ف  الق ط ي ا ؽ م هلل هللا    ؼ اوسهلل ا ارررق  )ت:  -الق ط ي_ا دي  
 ـ. 2000  1 ي كت  ط -احقيا: سرلػ مرط ن ال هللرق  دار الكو  الالسية

   )د.ت(. 1مر   ط -_ا دي  الذا اكق    موؽلي الذا اكق 
ق(  دار الكو  597_ودهلل الخرط   ا ؼ اليؽزق  مسرؿ الهللمؼ ا ؽ ال  ج م هلل الحسؼ البغهللادق  )ت: 

  ي كت  )د.ت(.  -الالسية
ـ(  احقيا: ا  اـيػ غسح 1935 -ق1355_ا دي  السشرر  ا دي  الق  ف الك يػ    رغيهلل رضر  )ت: 

 ـ. 1999  1ل شرف  ط -الهللمؼ  دار الكو  الالسية   ي كت
ق(  751  الش ؽق  ا ؼ ؾيػ اليؽزية  غسح الهللمؼ ا ؽ م هلل هللا ا ي ب   الزرمي الهللمذقي  )ت: _الط

  ي كت  )د.ت(.  -الس وبة الثقرؼية
   )د.ت(. 1_السدو رد مؼ قرف ا ا يرء  الهلل وؽر م هلل الك يػ زيهللاف  دار الكو  الالسية   ي كت  ط

 ـ. 2010  2بغهللاد  ط -ش زة_اايح السدمشيؼ  ص ؽؾ ساهلل هللا السخورر  م وبة ال
_ هللاحع ال ؽاحهلل  ا ؼ ؾيػ اليؽزية    ؼ ا ي ب   امؽب الزرمي ا ؽ م هلل هللا  احقيا: يذرـ م هلل الازيز 

 ـ. 1996  1م ة الس  مة  ط -مردؿ م هلل السييهلل الاهللكق  اغ ؼ اوسهلل  م وبة ازار مرط ن البرز -مطر
 


